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พระวินัยปฏก
เลม ๑ ภาค ๓
มหาวิภังค ปฐมภาค
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

เตรสกัณฑ
ทานทั้งหลาย ก็ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบทเหลานี้แล
มาสูอุเทศ.
สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระเสยยสกะ
[๓๐๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
ทานพระเสยยสกะ ไมยนิ ดีประพฤติพรหมจรรย เพราะความกระสันนั้น
เธอจึงซูบผอมเศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีรางกาย
สะพรั่งดวยเอ็น ทานพระอุทายีไดเห็นทานพระเสยยสกะ ซูบผอมเศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีรางกายสะพรั่งดวยเอ็น
ครั้นแลวจึงไดถามวา อาวุโส เสยยสกะ เพราะเหตุไร คุณจึงซูบผอม
เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีรางกายสะพรั่งดวยเอ็น
คุณจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรยกระมังหนอ
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ทานพระเสยยสกะรับสารภาพวา จริงอยางนั้น ขอรับ
ทานพระอุทายีแนะนําวา ดูกอนคุณเสยยสกะ ถาอยางนั้น คุณจง
ฉันอาหารใหพอแกความตองการ จําวัดใหพอแกความตองการ สรงน้ํา
ใหพอแกความตองการ ครั้นฉันอาหาร จําวัด สรงน้ํา พอแกความ
ตองการแลว เมื่อใดความกระสันบังเกิดแกคุณ ราคะรบกวนจิตคุณ
เมื่อนั้นคุณจงใชมือพยายามปลอยอสุจิ
เส. ทําเชนนั้น ควรหรือ ขอรับ
อุ. ควรชิ คุณ แมผมก็ทําเชนนั้น
ตอมา ทานพระเสยยสกะฉันอาหารพอแกความตองการ จําวัดพอ
แกความตองการ สรงน้าํ พอแกความตองการ ครั้นฉันอาหาร จําวัด
สรงน้ําพอแกความตองการแลว เมื่อใดความกระสันบังเกิด ราคะรบกวน
จิต เมื่อนั้นก็ใชมือพยายามปลอยอสุจิ สมัยตอมา ทานเสยยสกะไดเปนผู
มีผิวพรรณ มีอินทรียอิ่มเอิบ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผอง จึงพวก
ภิกษุสหายของทานพระเสยยสกะถามทานพระเสยยสกะวา อาวุโส เสยยสกะ
เมื่อกอนคุณซูบผอมเศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีรางกายสะพรั่งดวยเอ็น เดี๋ยวนี้คุณมีผิวพรรณ มีอินทรียอิ่มเอิบ มีสีหนาสดใส
มีฉวีวรรณผุดผอง คุณทําอะไรฉันหรือ
เส. ผมไมไดทํายาฉัน แตผมฉันอาหารพอแกความตองการ จําวัด
พอแกความตองการ สรงน้ําพอแกความตองการ ครั้นฉันอาหาร สรงน้ํา
จําวัดพอแกความตองการแลว เมื่อใดความกระสันบังเกิดแกผม ราคะ
รบกวนจิตผม เมื่อนั้นผมก็ใชมือพยายามปลอยอสุจิ
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ภิ. อาวุโส เสยยสกะ คุณพยายามปลอยอสุจิ ดวยมือซึ่งเปนเครื่อง
ฉันอาหารที่เขาถวายดวยศรัทธาเทียวหรือ
เส. เปนอยางนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระเสยยสกะ
จึงไดใชมือพยายามปลอยอสุจิเลา ภิกษุเหลานั้น พากันติเตียนทานพระเสยยสกะโดยอเนกปริยาย แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
เสยยสกะวา ดูกอนเสยยสกะ ขาววา เธอใชมือพยายามปลอยอสุจิ
จริงหรือ
ทานเสยยสกะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดใชมือพยายามปลอยอสุจิเลา
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อ
คลายความกําหนัด ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใช
เพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความถือมั่น มิใช
หรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด
เธอยังจักคิดเพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจัก
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คิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไมถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อ
มีความถือมั่น
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อ
เปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อเปนสรางแหงความเมา เพื่อเปนที่
บรรเทาความระหาย เพื่อเพิกถอนอาลัย เพื่อเขาไปตัดวัฏฏะ เพื่อสิ้น
แหงตัณหา เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อความไมมี
กิเลสเครื่องรอยรัด มิใชหรือ
ดูกอนโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม
การกําจัดความระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม
การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย
มิใชหรือ
ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แทการการทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อ
ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยาง
อื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
(พระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนทานพระเสยยสกะโดยอเนกปริยาย
ดังนี้แลว) ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
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เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ เพื่อความสําราญแหงสงฆ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๕. ๑. ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เปนสังฆาทิเสส
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องพระเสยยสกะ จบ
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๓๐๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายฉันโภชนะอันประณีตแลว
จําวัดปลอยสติไมมีสัมปชัญญะ เมื่อเธอจําวัดปลอยสติไมมีสัมปชัญญะ อสุจิ
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เคลื่อนโดยฝน เธอมีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ
สิกขาบทไววา ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เปนสังฆาทิเสส แต
อสุจิของพวกเราเคลื่อนโดยฝน ทั้งเจตนาความฝนนี้จะวามีก็ได ชะรอย
พวกเราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เจตนานี้มีอยู แตนั่น
เปนอัพโพหาริก
ทรงบัญญัติพระอนุบัญญัติ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบญ
ั ญัติ
๕. ๑. ก. ปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เวนไวแตฝน
เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุหลายรูป
สิกขาบทวิภังค
[๓๐๓] บทวา เปนไปดวยความจงใจ ความวา รูอยู รูดีอยู จงใจ
ตั้งใจละเมิด.
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บทวา สุกกะ อธิบายวา สุกกะมี ๑๐ อยาง คือ สุกกะสีเขียว ๑
สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง ๑ สุกะสีขาว ๑ สุกกะสีเหมือนเปรียง ๑
สุกกะสีเหมือนน้ําทา ๑ สุกกะสีเหมือนน้ํามัน ๑ สุกกะสีเหมือนนมสด ๑
สุกกะสีเหมือนนมสม ๑ สุกกะสีเหมือนเนยใส ๑
การกระทําอสุจิใหเคลื่อนจากฐานตรัสเรียกวา การปลอย ชื่อวา
การปลอย.
บทวา เวนไวแตฝน คือวา ยกเวนความฝน.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ได ชักเขาหาอาบัติเดิมได ใหมานัตได เรียกเขาหมูได ไมใชคณะมาก
รูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของหมวด
อาบัตินั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
(อุบาย ๔)
[๓๐๔] ภิกษุปลอยสุกกะในรูปภายใน ๑ ปลอยสุกกะในรูปภาย
นอก ๑ ปลอยสุกกะในรูปทั้งที่เปนภายในทั้งที่เปนภายนอก ๑ ปลอยเมื่อ
ยังสะเอวใหไหวในอากาศ ๑
(กาล ๕)
ปลอยเมื่อเวลาเกิดความกําหนัด ๑ ปลอยเมือ่ เวลาปวดอุจจาระ
ปลอยเมื่อเวลาปวดปสสาวะ ๑ ปลอยเมื่อเวลาตองลม ๑ ปลอยเมื่อเวลา
ถูกบุงขน ๑
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(ความประสงค ๑๐)
ปลอยเพื่อประสงคความหายโรค ๑ ปลอยเพื่อประสงคความสุข ๑
ปลอยเพื่อประสงคเปนยา ๑ ปลอยเพือ่ ประสงคใหทาน ๑ ปลอยเพื่อ
ประสงคเปนบุญ ๑ ปลอยเพื่อประสงคบูชายัญ ๑ ปลอยเพื่อประสงคไป
สวรรค ๑ ปลอยเพื่อประสงคเปนพืช ๑ ปลอยเพื่อประสงคจะทดลอง ๑
ปลอยเพื่อประสงคความสนุก ๑
(วัตถุประสงค ๑๐)
ปลอยสุกกะสีเขียว ๑ ปลอยสุกกะสีเหลือง ๑ ปลอยสุกกะสีแดง ๑
ปลอยสุกกะสีขาว ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง ๑ ปลอยสุกะสีเหมือน
น้ําทา ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด ๑ ปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม
ปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส ๑. ปลอยสุกกะสีเหมือน้ํามัน ๑
[๓๐๕] บทวา รูปภายใน ไดแก รูปที่มีวิญญาณครอง เปน
ภายใน.
บทวา รูปภายนอก ไดแก รูปที่มีวิญญาณครอง หรือรูปที่ไมมี
วิญญาณครอง เปนภายนอก.
บทวา รูปทั้งที่เปนภายในทั้งที่เปนภายนอก ไดแก รูปทั้งสองนั้น.
บทวา เมื่อยังสะเอวใหไหวในอากาศ คือ เมื่อพยายามในอากาศ
องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได.
บทวา เมื่อเวลาเกิดความกําหนัด คือ เมื่อถูกราคะบีบคั้นแลว
องคกําเนิดเปนอวัยวะใชการได.
บทวา เมื่อเวลาปวดอุจจาระ คือ เมื่อปวดอุจจาระ องคกําเนิด
เปนอวัยวะใชการได.
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บทวา เมื่อเวลาปวดปสสาวะ คือเมื่อปวดปสสาวะ องคกําเนิด
เปนอวัยวะใชการได.
บทวา เมื่อเวลาตองลม คือเมื่อลมโชยแลว องคกําเนิดเปน
อวัยวะใชการได.
บทวา เมื่อเวลาถูกบุงขน คือเมื่อถูกบุงขนเบียดเบียนแลว องค
กําเนิดเปนอวัยวะใชการได.
บทวา เพื่อประสงคความหายโรค คือเพื่อหวังวาจักเปนคนไมมีโรค.
บทวา เพื่อประสงคความสุข คือเพื่อหวังวาจักยังสุขเวทนาใหเกิด.
บทวา เพื่อประสงคเปนยา คือเพื่อนุงวาจักเปนยา.
บทวา เพื่อประสงคใหทาน คือเพื่อมุงวาจักใหทาน.
บทวา เพื่อประสงคเปนบุญ คือเพื่อมุงวาจักเปนบุญ.
บทวา เพื่อประสงคบูชายัญ คือเพื่อมุงวาจักบูชายัญ.
บทวา เพื่อประสงคไปสวรรค คือเพื่อมุงวาจักไดไปสวรรค.
บทวา เพื่อประสงคเปนพืช คือเพื่อมุงวาจักเปนพืช.
บทวา เพื่อประสงคทดลอง คือเพื่อมุงวาจักทดลองดูวา สุกกะ
จักเปนเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีเหมือนเปรียง สีเหมือนน้ําทา
สีเหมือนน้ํามัน สีเหมือนนมสด สีเหมือนน้ํามันหรือสีเหมือนเนยใส.
บทวา เพื่อประสงคความสนุก คือมีความมุงหมายจะเลน.
สุทธิกสังฆาทิเสส
อุบาย ๔ อยาง
[๓๐๖] ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปภายใน สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปภายนอก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม ในรูปทั้งที่เปนภายใน ทั้งที่เปนภายนอก
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อยังสะเอวใหไหวในอากาศ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กาล ๕ อยาง
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาเกิดความกําหนัด สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อปวดอุจจาระ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาปวดปสสาวะ สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาตองลม สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เมื่อเวลาถูกบุงขน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ความประสงค ๑๐ อยาง
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคความหายโรค สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคความสุข สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคเปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคบูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคเปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อประสงคความสนุก สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส

วัตถุประสงค ๑๐ อยาง
ภิกษุจงใจ
ภิกษุจงใจ
ภิกษุจงใจ
ภิกษุจงใจ

พยายาม สุกกะสีเขียวเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พยายาม สุกกะสีเหลืองเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พยายาม สุกกะสีแดงเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พยายาม สุกกะสีขาวเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ
สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ
สังฆาทิเสส

พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียงเคลื่อน ตองอาบัติ
พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทาเคลื่อน ตองอาบัติ
พยายาม สุกกะสีเหมือน้ํามันเคลื่อน ตองอาบัติ
พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสดเคลื่อน ตองอาบัติ
พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสมเคลื่อน ตองอาบัติ
พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใสเคลื่อน ตองอาบัติ

สุทธิกสังฆาทิเสส จบ
ขัณฑจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๑
[๓๐๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อความสุข
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อเปนยา สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อใหทาน สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อเปนบุญ สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อบูชายัญ สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อไปสวรรค สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อควานหายโรคและเพื่อเปนพืช สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อทดลอง สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรคและเพื่อความสนุก สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ขัณฑจักร มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๑ จบ
พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๑
[๓๐๘] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเปนยา สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุขและเพื่อความหายโรค สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๒
[๓๐๙] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อใหทาน สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อความหายโรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยาและเพื่อความสุข สุกกะเคลือ่ น
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๓
[๓๑๐] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อเปนบุญ สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อความหายโรค สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทานและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๔
[๓๑๑] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อบูชายัญ สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อความหายโรค สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสงั ฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พุทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๕
[๓๑๒] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อไปสวรรค สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อความหายโรค สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๖
[๓๑๓] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อเปนพืช สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและทดลอง สุกกะเคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อความหายโรค สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรคและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๗
[๓๑๔] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อทดลอง สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืชและเพื่อความหายโรค และสุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม
ตองอาบัติ สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

เพื่อเปนพืชและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
เพื่อเปนพืชและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
เพื่อเปนพืชและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
เพื่อเปนพืชและเพื่อบุญ สุกกะเคลื่อน
เพื่อเปนพืชและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
เพื่อเปนพืชและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน

พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๘
[๓๑๕] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความสนุก สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อความหายโรค สุกกะ
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม พยายามทดลองและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๙
[๓๑๖] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อความหายโรค
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อความสุข สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อเปนบุญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุก และเพื่อบูชายัญ สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อไปสวรรค สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อเปนพืช สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสนุกและเพื่อทดลอง สุกกะเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร มีความประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ
แมขัณฑจักรและพัทธจักรมีความประสงค ๒ อยางเปนมูลเปน
ก็พึงทราบโดยนี้แล.
ขัณฑจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล
[๓๑๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข
และเพื่อเปนยา สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อ
ใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อ
เปนบุญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อ
บูชายัญ สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อ
ไปสวรรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อ
เปนพืช สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อ
ทดลอง สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อ
ความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ
พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๑
[๓๑๘] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และ
เพื่อใหทาน สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อเปนบุญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อบูชายัญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อไปสวรรค
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อเปนพืช
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อทดลอง
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อความสนุก
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความสุข เพื่อเปนยา และเพื่อความหายโรค
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๒
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อเปนบุญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อบูชายัญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อไปสวรรค
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อเปนพืช
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อทดลอง
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 25

ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อความสนุก
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อความ
หายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน และเพื่อความสุข
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๓
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อบูชายัญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อไปสวรรค
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อเปนพืช
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อทดลอง
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อความสนุก
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อความ
หายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อความสุข
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อเปนยา
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๔
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อไปสวรรค
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อเปนพืช
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญเพื่อบูชายัญ และเพื่อทดลอง
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความสนุก
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความ
หายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อความสุข
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อเปนยา
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อใหทาน
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๕
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนพืช
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อทดลอง
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อความสนุก
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อความ
หายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อความสุข
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนยา
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อใหทาน
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนบุญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
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พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๖
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อทดลอง
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อความสนุก
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อความ
หายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อความสุข
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อเปนยา
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อใหทาน
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อเปนบุญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช และเพื่อบูชายัญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๗
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสนุก
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความ
หายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสุข
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อเปนยา
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อใหทาน
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อเปนบุญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อบูชายัญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อไปสวรรค
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๘
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อความ
หายโรค สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อความสุข
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเปนยา
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อใหทาน
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเปนบุญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อบูชายัญ
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลองเพื่อความสนุก และเพื่อไปสวรรค
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อทดลอง เพื่อความสนุก และเพื่อเปนพืช
สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร มีความประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ
[๓๑๙] ขัณฑจักร และพัทธจักร มีความประสงค ๓ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๔ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๕ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๖ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๗ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๘ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงค ๙ อยางเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 31

ขัณฑจักรและพัทธจักร

มีความประสงคทุกอยางเปนมูล ดังตอไปนี้:[๓๒๐] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข
เพื่อเปนยา เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค
เพื่อเปนพืช เพื่อทดลอง และเพื่อความสนุก สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีความประสงคทุกอยางเปนมูล จบ
ขัณฑจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล
[๓๒๑] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียวและสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียวและสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ขัณฑจักร มีวตั ถุประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ
พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๑
[๓๒๒] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๒
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสงั ฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๓
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหลือง เคลือ่ น
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว และสุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๔
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสสะ

พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๕
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเขียวเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองฆาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลือ่ น ตองอาบัติ สังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวตั ถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๖
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนนม
สม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือน
น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๗
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน
นมสม เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน
น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติ สังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๘
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน
น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสีเหมือนนม
สด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล หมวดที่ ๙
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือน
น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือน
นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส และสุกกะสีเหมือน
นมสม เคลื่อน ตองอาบัติ สังฆาทิเสส.
พัทธจักรมีวัตถุประสงคอยางเดียวเปนมูล จบ
แมขัณฑจักร และพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๒อยางเปนมูลเปนตน
ก็พึงทราบโดยนัยนี้แล.
ขัณฑจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล
[๓๒๓] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และ
สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสี
เหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสี
เหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสี
เหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสี
เหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ
พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๑
[๓๒๔] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และ
สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสี
เหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสี
เหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสี
เหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสี
เหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๒
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือน
น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือน
นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือน
นมสม เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
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พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๓
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง
สุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง
สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง
สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง
สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง
สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง
สุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง
สุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง
สุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

และ
และ
และ
และ
และ
และ
และ
และ

พัทธจักร
มีวตั ถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๔
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา
และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา
และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา
และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา
และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา
และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติ สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา
และสุกกะสีเหลือง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา
และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา
และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๕
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
และสุกกะสีเหลือง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พุทธจักร
วัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๖
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด
และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อนตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด
และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด
และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด
และสุกกะสีเหลือง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด
และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด
และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด
และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด
และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๗
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม
และสุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม
และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม
และสุกกะสีเหลือง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม
และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม
และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม
และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม
และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม
และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พัทธจักร
มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล หมวดที่ ๘
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส
และสุกกะสีเขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส
และสุกกะสีเหลือง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส
และสุกกะสีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส
และสุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส
และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส
และสุกกะสีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส
สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม สุกกะสีเหมือนเนยใส
และสุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร มีวัตถุประสงค ๒ อยางเปนมูล จบ
[๓๒๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๓ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๔ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๕ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๖ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๗ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๘ อยางเปนมูล
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงค ๙ อยางเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.
ขัณฑจักรและพัทธจักร
มีวัตถุประสงคทุกอยางเปนมูล ดังตอไปนี้:[๓๒๖] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะ
สีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา
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สุกกะสีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และ
สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักร มีวัตถุประสงคทุกอยางเปนมูล จบ
อุภโตพัทธมิสสกจักร
[๓๒๗] ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค และสุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข สุกกะ
เขียว และสุกกะสีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข และเพื่อ
เปนยา สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง และสุกกะสีแดง เคลือ่ น ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา
และเพื่อใหทาน สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง และสุกกะ
สีขาว เคลื่อน ตองอาบัติ สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา
เพื่อใหทาน และเพื่อเปนบุญ สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง
สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อ
เปนยา เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ และเพื่อบูชายัญ สุกกะสีเขียว สุกกะ
สีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง และสุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา
เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ และเพื่อไปสวรรค สุกกะสีเขียว
สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว และสุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะ
สีเหมือนน้ําทา และสุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพือ่ ความสุข เพื่อเปนยา
เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค และเพื่อเปนพืช
สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง
สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือนน้ํามัน และสุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพือ่ ความสุข เพื่อเปนยา
เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช
และเพื่อทดลอง สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะสีแดง สุกกะสีขาว
สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะสีเหมือน้ํามัน สุกกะ
สีเหมือนนมสด และสุกกะสีเหมือนนมสม เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม เพื่อความหายโรค เพื่อความสุข เพื่อเปนยา
เพื่อใหทาน เพื่อเปนบุญ เพื่อบูชายัญ เพื่อไปสวรรค เพื่อเปนพืช
เพื่อทดลอง และเพื่อความสนุก สุกกะสีเขียว สุกกะสีเหลือง สุกกะ
สีแดง สุกกะสีขาว สุกกะสีเหมือนเปรียง สุกกะสีเหมือนน้ําทา สุกกะ
สีเหมือนน้ํามัน สุกกะสีเหมือนนมสด สุกกะสีเหมือนนมสม และสุกกะสี
เหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
อุภโตพัทธมิสสกจักร จบ
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ขัณฑจักร
[๓๒๘] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะ
สีเหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียวพยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเชียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร จบ
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พัทธจักร
[๓๒๙] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะ
สีแดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือน
เปรียง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือน
น้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือ ง พยายาม สุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสม เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเขียวเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร จบ
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กุจฉิจักร
กุจฉิจักร หมวดที่ ๑
[๓๓๐] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกะสีแดง พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กุจฉิจกั ร หมวดที่ ๒
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
[พึงทราบจักรทั้งหลายอยางนี้]
กุจฉิจักร หมวดที่ ๓
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี
เหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี
เขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร หมวดที่ ๔
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสี
เหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจกั ร หมวดที่ ๕
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสี
เหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 58

ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจกั ร หมวดที่ ๖
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี
เหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร หมวดที่ ๗
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะเหมือน
เนยใส เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร หมวดที่ ๘
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยสด พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี
แดง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี
เหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กุจฉิจักร จบ
ปฏฐิจักร
ปฏฐิจักร รอบที่ ๑
[๓๓๑] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสี
เขียว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเขียว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีเขียว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๑ จบ
ปฏฐิจักร รอบที่ ๒
[๓๓๒] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหลือง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี
เหลือง เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหลือง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๒ จบ
ปฏฐิจักร รอบที่ ๓
[๓๓๓] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีแดง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีแดง เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๓ จบ
ปฏฐิจักร รอบที่ ๔
[๓๓๔] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม
สุกกะสีขาว เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอย สุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสีขาว
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีขาวเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีขาว เคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๔ จบ
ปฏฐิจักร รอบที่ ๕
[๓๓๕] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม
สุกกะสีเหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี
เหมือนเปรียง เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลีอง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเปรียง
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๕ จบ
ปฏฐิจักร รอบที่ ๖
[๓๓๖] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะ
สีเหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลีอง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ําทา
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ําทา เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๖ จบ
ปฏฐิจกั ร รอบที่ ๗
[๓๓๗] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม
สุกกะสีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสี
เหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะ
สีเหมือนน้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนน้ํามัน
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา ปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือน
น้ํามัน เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๗
ปฏฐิจักร รอบที่ ๘
[๓๓๘] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม
สุกกะสีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม สุกกะ
สีเหมือนนมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติ สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสด
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสด เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๘ จบ
ปฏฐิจักร รอบที่ ๙
[๓๓๙] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเนยใส พยายาม
สุกกะสีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกกะสีเขียว พยายาม สุกกะเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนนมสม
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสม เคลือ่ น ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะ
สีเหมือนนมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือน
นมสม เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๙ จบ
ปฏฐิจักร รอบที่ ๑๐
[๓๘๐] ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเขียว พยายาม สุกกะ
สีเหมือนเนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหลือง พยายาม สุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีแดง พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีขาว พยายาม สุกกะสีเหมือนเนยใส
เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนเปรียง พยายาม สุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ําทา พยายาม สุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนน้ํามัน พยายาม สุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสด พยายาม สุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจวา จักปลอยสุกกะสีเหมือนนมสม พยายาม สุกกะสีเหมือน
เนยใส เคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ปฏฐิจักร รอบที่ ๑๐ จบ
ปฏฐิจักร จบ
[๓๔๑] ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะเคลื่อน ตองอาบัติ สังฆาทิเสส
ภิกษุจงใจ พยายาม สุกกะไมเคลื่อน ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุจงใจ ไมพยายาม สุกกะเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ภิกษุจงใจ ไมพยายาม สุกกะไมเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมจงใจ พยายาม สุกกะเคลือ่ น ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมจงใจ พยายาม สุกกะไมเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมจงใจ ไมพยายาม สุกกะเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมจงใจ ไมพยายาม สุกกะไมเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๔๒] ภิกษุมีอสุจิเคลื่อนเพราะฝน ๑ ภิกษุไมประสงคจะให
อสุจิเคลื่อน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟุงซาน ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติ.
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วินีตวัตถุ
คาถาแสดงชื่อเรื่อง
[๓๔๓] เรื่องฝน เรือ่ งถายอุจจาระ เรื่องถายปสสาวะ
เรื่องตรึกถึงกามวิตก เรื่องอาบน้ํารอน เรือ่ งทายา
เรื่องเกาอัณฑะ เรื่องเดินทาง
เรื่องหนังหุมองคกําเนิด
เรื่องเรือนไฟ
เรื่องขา
เรื่องสามเณร
เรื่องสามเณรหลัก เรื่องหนีบดวยขา เรื่องบีบดวยกํามือ
เรื่องแอนในอากาศ เรื่องดัดกาย
เรื่องเพงองคกําเนิด
เรื่องสอดเขาชองดาล เรื่องสีกับไม
เรื่องอาบน้ําทวนกระแส
เรืองเลนโคลน
เรื่องลุยน้ํา
เรื่องเลนไถลกัน
เรื่องลุยสระบัว
เรื่องสอดเขาในทราย เรื่องสอดเขาในตม
เรื่องตักน้ํารด
เรื่องสีบนที่นอน เรื่องสีกับนิ้วแมมือ.

เรื่องฝน
[ ๓๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล อสุจิของภิกษุรูปหนึ่งเคลื่อนเพราะฝน
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแคพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ อสุจิ
เคลื่อนเพราะฝน ไมตองอาบัติ.

เรื่องถายอุจจาระ
[๓๘๕] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรปู หนึ่งกําลังถายอุจจาระอยู อสุจิ
เคลื่อนแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส ถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
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ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
เรื่องถายปสสาวะ
[๓๔๖] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรปู หนึ่งกําลังถายปสสาวะอยู อสุจิ
เคลื่อนแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
เรื่องตรึกถึงกามวิตก
[๓๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังตรึกถึงกามวิตกอยู
อสุจิเคลื่อนแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ ภิกษุตรึกถึงกามวิตก ไมตองอาบัติ.
เรื่องอาบน้ํารอน
[๓๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังอาบน้ํารอนอยู อสุจิ
เคลื่อนแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
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กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อนเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังอาบน้ํารอน อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังอาบน้ํารอนอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แคตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องทายา
[๓๙๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลที่องคกําเนิด เมื่อ
เธอกําลังทายา อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
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ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีแผลที่องคกําเนิด เธอมีความ
ประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังทาย อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีแผลที่องคกําเนิด เธอมีความ
ประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน กําลังทายา แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเกาอัณฑะ
[๓๕๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังเกาอัณฑะ อสุจิเคลื่อน
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอ
คิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
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ภ. ภิกษุผูไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังเกาอัณฑะ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูทีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังเกาอัณฑะ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ
ภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเดินทาง
[๓๕๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังเดินทาง อสุจิเคลื่อน
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอ
คิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความจุประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังเดินทางไป อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
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สังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังเดินทาง แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องหนังหุมองคกําเนิด
[๓๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจับหนังหุมองคกําเนิด ถาย
ปสสาวะอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
จับหนังหุมองคกําเนิด ถายปสสาวะอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
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ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
จับหนังหุมองคกําเนิด ถายปสสาวะอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเรือนไฟ
[๓๕๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังผิงเกลียวทองอยูใน
เรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้น แล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ผิง
เกลียวทองอยูในเรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
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ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ผิง
เกลียวทองอยูในเรือนไฟ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
[๓๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังทําบริกรรมหลังให
พระอุปชฌายะอยูในเรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ทํา
บริกรรมหลังใหพระอุปชฌายะอยูในเรือนไฟ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดย สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ทํา
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บริกรรมหลังใหอุปชฌายะอยูในเรือนไฟ อสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แคตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องขา
[๓๕๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งทําองคกําเนิดใหเสียดสีขา
อยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
ทําองคกําเนิดใหเสียดสีขาอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน ทํา
องคกําเนิดใหเสียดสีขาอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
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เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรือ่ งสามเณร
[๓๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิ
เคลื่อน ไดบอกสามเณรรูปหนึ่งวา พอสามเณร เธอจงมาจับองคกําเนิด
ของฉัน สามเณรไดจับองคกําเนิดของภิกษุนั้นแลว อสุจิของภิกษุนั้น
เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว .
เรื่องสามเณรหลับ
[๓๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดจับองคกําเนิดของสามเณรผูนอนหลับ อสุจิของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
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เรื่องหนีบดวยขา
[๓๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง หนีบองคกําเนิดดวยขา
ทั้งสอง อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิคอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
หนีบองคกําเนิดดวยขาทั้งสอง อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
หนีบองคกําเนิดดวยขาทั้งสอง แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิคอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
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เรื่องบีบดวยกํามือ
[๓๕๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งบีบองคกําเนิดดวยกํามือ
อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอน
ภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
บีบองคกําเนิดดวยกํามือ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
บีบองคกําเนิดดวยกํามือ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
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เรื่องแอนในอากาศ
[๓๖๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิ
เคลื่อน ยังสะเอวใหไหวในอากาศ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
ยังสะเอวใหไหวในอากาศ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องดัดกาย
[๓๖๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งกําลังดัดกายอยู อสุจิเคลื่อน
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอ
คิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
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ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังดัดกายอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
กําลังดัดกายอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
เรื่องเพงองคกําเนิด
[๓๖๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัดเพงองค
กําเนิดของมาตุคาม อสุจิของภิกษุนั้นเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุมีความกําหนัด ไมควรเพงองคกําเนิดของ
มาตุคาม รูปใดเพง ตองอาบัติทุกกฏ.
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เรื่องสอดเขาชองดาล
[๓๖๓] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิ
เคลื่อน สอดองคกําเนิดเขาชองดาล อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
สอดองคกําเนิดเขาชองดาล แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสีกับไม
[๓๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิ
เคลื่อน สีองคกําเนิดกับไม อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติสังฆาทิเสสเเลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 87

ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
สีองคกําเนิดกับไม แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องอาบน้ําทวนกระแส
[๓๖๕] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรปู หนึ่งอาบน้ําทวนกระแส อสุจิ
เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
อาบน้ําทวนกระแส อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
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ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
อาบน้ําทวนกระแส แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเลนโคลน
[๓๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเลนอยูในโคลน อสุจิ
เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
เลนอยูในโคลน อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
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ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
เลนอยูในโคลน แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องลุยนา
[๓๖๗] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรปู หนึ่งลุยน้ําอยู อสุจิเคลื่อน เธอ
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิด
อยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
ลุยน้ําอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
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ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
ลุยน้ําอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัส
ถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ . เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องเลนไถลกน
[๓๖๘] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรปู หนึ่งเลนไถลกนอยู อสุจิเคลื่อน
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอ
คิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
เลนไถลกนอยู อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
เลนไถลกนอยู แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
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สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรือ่ งลุยสระบัว
[๓๖๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งลุยอยูในสระบัว อสุจิ
เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอ
คิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
ลุยอยูในสระบัว อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
ลุยอยูในสระบัว แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
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อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
เรื่องสอดเขาในทราย
[๓๗๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิ
เคลื่อน สอดองคกําเนิดเขาในทราย อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหจะเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
สอดองคกําเนิดเขาในทราย แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว แตตอ งอาบัติ
ถุลลัจจัย.
เรื่องสอดเขาในตม
[๓๗๑] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิ
เคลื่อน สอดองคกําเนิดเขาในตม อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
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เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
สอดองกกําเนิดเขาในตม แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
เรื่องตักน้ํารด
[๓๗๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตักน้ํารดองคกําเนิด อสุจิ
เคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ
เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ภิกษุไมมีความประสงคจะใหเคลื่อน ไมตองอาบัติ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
ตักน้ํารดองกกําเนิด อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
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ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
ตักน้ํารดองคกําเนิด แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอ นภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติ
ถุลลัจจัย.
เรื่องสีบนที่นอน
[๓๗๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิ
เคลื่อน สีองคกาํ เนิดบนที่นอน อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
สีองคกําเนิดบนที่นอน แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เรา
ตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
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เรื่องสีกับนิ้วแมมือ
[๓๗๔] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
สีองคกําเนิดกับนิ้วแมมือ อสุจิเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตอง
อาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีความประสงคจะใหอสุจิเคลื่อน
สีองคกําเนิดกับนิ้วแมมือ แตอสุจิไมเคลื่อน เธอไดมีความรังเกียจวา
เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอคิดอยางไร
ภิ. ขาพระพุทธเจามีความประสงคจะใหเคลื่อน พระพุทธเจาขา
ภ. เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ จบ
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สมันตปาสาทิกาแปล อรรถกถาพระวินัย
มหาวิภังควรรณนา
ภาค ๒
เตรสกัณฑวรรณนา
เตรสกะ (หมวด ๑๓) ทานพระธรรมสังคหกาจารย
ทั้งหลาย ไดรอยกรองไวในลําดังแหงปาราชิกกัณฑ
มีการพรรณนาบทที่ยังไมมีในกอน ดังตอไปนี้
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
สุกกวิสฏั ฐิสิกขาบทวรรณนา
[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระเสยยสกะ]
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคําวา โดยสมัยนั้นพระผูมีพระภาคเจา
ประทันอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคฤหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ก็ในสมัยนัน้ แล ทานพระเสยยสกะไมยินดีประพฤติ
พรหมจรรยนี้ ดังตอไปนี้.
คําวา อายสฺมา เปนคําไพเราะ.
บทวา เสยฺยสโก เปนชื่อ ของภิกษุรูปนั้น.
คําวา อนภิรโต ความวา เปนผูมีจติ ฟุงซาน คือ ถูกความ
เรารอนเพราะกําหนัดในกามแผดเผาอยู แตไมปรารถนาความเปนคฤหัสถ.
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ขอวา โส เตน กิโส โหติ ความวา พระเสยยสกะนั้นยอม
เปนผูผายผอม เพราะความเปนผูไมยินดีนั้น.
ในคําวา อทฺทสา โข อายสฺมา อุทายี นี้ มีวนิ ิจฉัยดังนี้:บทวา อุทายี เปนชื่อของพระเถระนั้น. จริงอยู พระเถระ
ชื่อโลลุทายีนี้ เปนอุปชฌาย ของพระเสยยสกะ เปนผูมีสวนเปรียบดวย
เนื้อตื่น คือ เปนภิกษุโลเลรูปใดรูปหนึ่งหนึ่ง บรรดาภิกษุผูตามประกอบ
เหตุแหงความเกียจคราน มีความเปนผูมีความหลับนอนเปนที่มายินดี
เปนตน.
บทวา กจฺจิ โน ตฺว ไขความวา กจฺจ นุ ตฺว แปลวาทาน.....
ละหรือหนอ. พึงทราบวินิจฉัย ในคํามีอาทิวา ยาวทตฺถ ภฺุช
ดังตอไปนี้ :- ความตองการมีประมาณเพียงใด ชื่อวา ยาวทัตถะ
(เทาที่ตองการ). มีคําอธิบายวา เธอมีความประสงคดวยโภชนะประมาณ
เทาใด, คือ เธอตองการประมาณเทาใด, จงบริโภคประมาณเทานั้น,
หรือวา เธอปรารถนาเพื่อจะหลับในเวลากลางคืน หรือกลางวัน สิ้นกาล
ประมาณเทาใด, จงหลับสิ้นกาลประมาณเทานั้น เธอปรารถนาการ
ชโลมกายดวยดินเหนียวเปนตน ขัดสีดวยแปงเปนตน แลวอาบน้ํา
ประมาณเทาใด, จงอาบน้ําประมาณเทานั้น, ไมมีประโยชนดวยบาลี
อรรถกถา ขอวัตรปฏิบัติ หรือดวยกรรมฐาน.
คําวา ยทา เต อนภิรติ อุปฺปชฺชติ ความวา ในกาลใด ความ
กระสัน คือ ความเปนผูมีจิตฟุงซาน ดวยอํานาจแหงความกําหนัด ในกาม
เกิดแกเธอ.
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คําวา ราโค จิตฺต อนุทฺธเสติ ความวา กามราคะยอมกําจัด
ทําลาย คือ ซัดสายจิตไปมา และทําจิตใหเหี่ยวแหง.
ขอวา ตทา หตฺเถน อุปกฺกมิตฺวา อสุจิ โมเจหิ มีความวา
ในกาลนั้น เธอจงเอามือพยายามกระทําการไปลอยอสุจิ, จริงอยูดวยการ
กระทําอยางนี้ เอกัคคตาจิต จักมีแกเธอ อุปชฌายพร่ําสอนเธออยางนี้
เชนกับคนโงสอนคนโง คนใบสอนคนใบฉะนั้น.
(แกอรรคปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุหลายรูป)
คําวา เตส ฯ เป ฯ โอกฺกมฺตาน มีความวา เมื่อภิกษุเหลานั้น
ละสติสัมปชัญญะจําวัด. ในคํานั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- เมื่อภิกษุทั้งหลาย
กําลังจําวัด ภวังควารที่เปนอัพยากฤตเปนไปอยู, สติสัมปชัญะวาระ
จะคลาดไป แมก็จริง; ถึงกระนั้น ในการจําวัด ภิกษุควรทํามนสิการ.
ภิกษุเมื่อจะจําวัดในกลางวัน พึงจําวัดพรอมดวยความอุตสาหะวา เรา
จักจําวัดชั่วเวลาที่ผมของภิกษุผูสรงน้ํา ยังไมแหง แลวจักลุกขึ้น ดังนี้
จะจําวัดในเวลากลางคืน พึงเปนผูมีความอุตสาหะจําวัดวา เราจักหลับ
สิ้นสวนแหงราตรี ชื่อมีประมาณเทานี้ แลวลุกขึ้นในเวลาที่ดวงจันทร
หรือดวงดาวโคจรมาถึงสถานที่ชื่อนี้.
อีกอยางหนึ่ง พึงกําหนดกรรมฐานอยางหนึ่ง ในบรรดากรรมฐาน
ทั้ง ๑๐ มีพทุ ธานุสติเปนตน หรือกรรมฐานที่ใจชอบอยางอื่น แลว
จึงจําวัด . ก็เมื่อภิกษุกระทําเชนนั้น ทานเรียกวา มีสติสัมปชัญญะ คือ
ไมละสติและสัมปชัญญะจําวัด, ก็ภิกษุเหลานั้นเปนคนโง โลเล มีสวน
เปรียบดวยเนื้อตื่น ไมไดกระทําอยางนั้น. ดวยเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย จงกลาววา เตส ฯ ป ฯ โอกฺกมนฺตาน ดังนี้.
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ขอวา อตฺถิ เจตฺถ เจตนา อุปลพฺภติ มีความวา ก็ความจงใจ
ยินดีในความฝน มีอยู คือหาไดอยู.
ขอวา อตฺเถสา ภกฺขเว เจตนา สา จ โข อพฺโพหาริกา
มีความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เจตนาเปนเหตุยินดี นี้ มีอยู , แต
เจตนานั้นแล ชื่อวา เปนอัพโพหาริก คือ ไมเปนองคแหงอาบัติ เพราะ
บังเกิดในฐานอันไมใชวิสัย.
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความที่เจตนาในความฝนเปน
อัพโพหาริก ดวยประการอยางนี้แลว จึงทรงบัญญัติสิกขาบทพรอมทั้ง
อนุบัญญัติวา ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แล เธอทั้งหลาย พึงสวดสิกขาบทนี้
อยางนี้วา การปลอยสุกกะเปนไปดวยความจงใจ เวนไวแตฝน เปน
สังฆาทิเสส ดังนี้.
[อธิบายสิกขาบทวิภังค วาดวยสัญเจตนิกาศัพท]
ในสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- เจตนาแหงการปลอย
สุกกะนั้น มีอยู; เหตุนั้น การไปลอยสุกกะนั้น จึงชื่อวา สัญเจตนา
(มีเจตนา), สัญเจตนานั่นแหละชื่อสัญเจตนิกา. อีกอยางหนึ่ง ความจงใจ
ของการไปลอยสุกกะนั้น มีอยู; เหตุนั้น การปลอยสุกกะนั้น จึงชื่อวา
สัญเจตนิกา (มีความจงใจ). การไปลอยสุกกะมีความจงใจ เปนของ
ภิกษุใด, ภิกษุนั้นเปนผูรู คิด รูสึกตัว, และการไปลอยสุกกะนั้น ของ
ภิกษุนั้น เปนการแกลง คือ ฝาฝนลวงละเมิด; เพราะเหตุนั้น เพื่อ
แสดงแตใจความเทานั้น ไมทําความเอื้อเฟอในพยัญชนะ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา สฺเจตนิกา นั้น อยางนี้วา อาการ
ที่รู คือ รูสกึ แกลง คือ ฝาผื่น ลวงละเมิด (ชื่อวามีความจงใจ).
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชานนฺโต ไดแก รูอยูวา เรากําลัง
พยายาม.
บทวา สฺชานนฺโต ไดแก รูสกึ ตัวอยูวา เรากําลังปลอยสุกกะ
อธิบายวา รูพ รอมกับอาการที่พยายามและความรูนั้นนั่นเอง.
บทวา เจจฺจ ไดแก แกลง คือ จงใจ ดวยอํานาจเจตนา คือ
ความยินดีในการปลอย.
บทวา อภิวิตริตฺวา ไดแก เมือ่ ฝาฝนดวยอํานาจความพยายาม
สงจิตอันปราศจากความรังเกียจไป.
บทวา วีติกฺกโม มีคําอธิบายวา ความลวงละเมิดใดของภิกษุ
ผูประพฤติอยางนั้น ความลวงละเมิดนี้นั้น เปนใจความสุดยอดแหง
สัญเจตนิกาศัพท.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา สุกฺกนฺติ ทส สุกฺกานิ เปนตน
ก็เพื่อแสดงสุกกะและการปลอย ในบทวา สุกฺกวิสฏิ นี้ โดยจํานวน
และโดยความตางแหงสีกอน. ในจํานวนและความตางแหงสีนั้น พึง
ทราบความตางแหงสีมีสีเขียวเปนตน โดยความตางแหงที่อาศัยของสุกกะ
ทั้งหลาย และโดยความเปนตาง ๆ แหงธาตุ. การสละชื่อวา การปลอย
ก็คําวา ปลอยนี้ โดยใจความ เปนการทําใหเคลื่อนจากฐาน. ดวย
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กิริยาที่ทําใหเคลื่อนจากฐาน
เรียกวาปลอย. ในคํานั้น พระอาจารยทั้งหลายกําหนดฐานแหงสุกกะ
ไว ๓ สวน คือ กระเพาะเบา ๑ สะเอว ๑ กาย ๑. ไดยินวา พระอาจารย
รูปหนึ่งกลาววา กระเพาะเบาเปนฐานของสุกกะ. รูปหนึ่งกลาววา
สะเอวเปนฐานของสุกกะ. รูปหนึ่งกลาววา กายทั้งสิ้น.
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ใน ๓ อาจารยนั้น ภาษิตของรูปที่ ๓ กลาวชอบ. เพราะวาเวน
ที่ซึ่ง ผม ขน เล็บ และฟน พน จากเนื้อ และอุจจาระปสสาวะ
น้ําลายน้ํามูก และหนังที่แหงเสียแลว กายแมทั้งหมดที่เหลือซึ่งมีหนัง
และเนื้ออันโลหิตเดินไดตลอด เปนฐานของกายประสาท ภาวะชีวิตินทรียและดีไมเปนฝก และเปนฐานของน้ําสมภพเหมือนกัน. จริงอยางนั้น
น้ําสมภพ ยอมไหลออกทางหมวกหูทั้งสองของชางทั้งหลาย ที่ถูกความ
กลัดกลุมดวยราคะครอบงําแลว. และพระเจามหาเสนะผูทรงกลัดกลุมดวย
ราคะ ไมทรงสามารถจะอดทนกําลังน้ําสมภพได จึงรับสั่งใหผาตนพระพาหุดวยมีด ทรงแสดงน้ําสมภพ ซึ่งไหลออกทางปากแผล ฉะนั้นแล.
ก็บรรดาวาทะเหลานั้น ในวาทะของอาจารยที่หนึ่ง เมื่อภิกษุ
พยายามที่นิมิตดวยความยินดีจะใหเคลื่อน แมลงวันนอย ๆ ตัวหนึ่งพึง
ดื่มน้ําอสุจิมีประมาณเทาใดได เมื่ออสุจิมีประมาณเทานั้นมาตรวาเคลื่อน
จากกระเพาะเบา ไหลลงสูคลองปสสาวะ จะออกขางนอกก็ตาม ไมออก
ก็ตาม เปนสังฆาทิเสส. ในวาทะของอาจารยที่สองก็เหมือนกัน เมื่อ
อสุจิมาตรวาเคลื่อนจากสะเอวไหลสูคลองปสสาวะเปนสังฆาทิเสส. ใน
วาทะของอาจารยที่สาม ก็เหมือนกัน เพราะยังกายทั้งสิ้นใหหวั่นไหว
เมื่ออสุจิมาตรวาเคลื่อนออกจากกายนั้นไหลลงสูคลองปสสาวะ จะออก
ขางนอกก็ตาม ไมออกก็ตาม เปนสังฆาทิเสส. ก็แลความไหลลงสูคลอง
ปสสาวะ. ทานกลาวไวในการไปลอยสุกกะนี้ ก็เพราะ เปนของที่ใคร ๆ
ไมพึงอาจจะกลั้นหามเสียในระหวางได.
จริงอยู อสุจิะเคลื่อนจากฐานแลว ยอมลงสูคลองปสสาวะเปนแน;
เพราะฉะนั้น ในการปลอยสุกกะนี้ พึงทราบอาบัติ ดวยเหตุเพียงให
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เคลื่อนจากฐานเทานั้น. และอาบัตินั้นแล ยอมมีแกภิกษุผูพยายามที่นิมิต
เทานั้น. สวนในการทําหัตถบริกรรม ปาทบริกรรม และคัตตบริกรรม
ถาแมนอสุจิเคลื่อนก็ไมเปนอาบัติ. นี้เปนวินิจฉัยทั่วไปแหงอาจารยทั้งปวง.
[อธิบายเหตุใหเกิดความฝน ๔ อยาง]
ในคําวา อฺตรฺ สุปนนฺตา นี้มีวินิจฉัยดังนี้:สุปนะนั่นแหละ ชือ่ สุปนันตะ มีคําอธิบายวา ยกเวน คือ
นําความฝนนั้นออกไปเสีย. ก็แล บุคคลเมื่อจะฝนนั้น ยอมฝนเพราะเหตุ
๔ ประการคือ เพราะธาตุกําเริบ ๑ เพราะเคยทราบมากอน ๑ เพราะ
เทวดาสังหรณ ๑ เพราะบุพนิมิต ๑.
บรรดาเหตุ ๔ อยางนั้น คนผูมีธาตุกําเริบ เพราะประกอบดวย
ปจจัยอันทําใหดีเปนตนกําเริบ ชื่อวา ยอมฝน เพราะธาตุกําเริบ. และ
เมื่อฝน ยอมฝนตาง ๆ เชนเปนเหมือนตกจากภูเขา เหมือนเหาะไป
ทางอากาศ และเหมือนถูกเนื้อราย ชางราย และโจรเปนตน ไลติดตาม.
เมื่อฝนเพราะเคยทราบมากอน ชื่อวา ยอมฝนถึงอารมณที่ตนเคยเสวยมา
แลวในกาลกอน . พวกเทวดายอมนําอารมณมีอยางตาง ๆเขาไป เพื่อ
ความเจริญบาง เพื่อความเสื่อมบาง เพราะเปนผูมุงความเจริญบาง
เพราะเปนผูมุงความเสื่อมบาง แกบุคคลผูฝน เพราะเทวดาสังหรณ ผูนั้น
ยอมฝนเห็นอารมณเหลานั้นดวยอนุภาพของพวกเทวดานั้น. เมื่อบุคคล
ฝนเพราะบุพนิมิต ชื่อวา ยอมฝนที่เปนบุพนิมิตแหงความเจริญบาง แหง
ความเสื่อมบาง ซึ่งตองการจะเกิดขึ้น ดวยอํานาจแหงบุญและบาป
เหมือนพระมารดาของพระโพธิสัตว ทรงพระสุบินนิมิตในการที่จะได

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 103

พระโอรสฉะนั้น, เหมือนพระโพธิสัตวทรงมหาสุบิน ๕ และเหมือน
พระเจาโกศลทรงพระสุบิน ๑๖ ประการฉะนั้นแล.
บรรดาความฝน ๔ อยางนั้น ความฝนที่คนฝน เพราะธาตุกําเริบ
และเพราะเคยทราบมากอนไมเปนจริง. ความฝนที่ฝนเพราะเทวดา
สังหรณ จริงก็มี เหลวไหลก็ม,ี เพราะวาพวกเทวดาโกรธแลว ประสงค
จะใหพินาศโดยอุบาย จึงแสดงใหเห็นวิปริตไปบาง. สวนความฝนที่คนฝน
เพราะบุพนิมิต เปนความจริงโดยสวนเดียวแล. ความแตกตางแหง
ความฝน แมเพราะความแตกตางแหงมูลเหตุทั้ง ๔ อยางนี้คละกันก็มี
ไดเหมือนกัน. ก็แลความฝนทั้ง ๔ อยางนี้นั้น พระเสขะและปุถุชน
เทานั้น ยอมฝนเพราะยังละวิปลาสไมได. พระอเสขะทั้งหลาย ยอมไมฝน
เพราะทานละวิปลาสไดแลว.
ถามวา ก็บุคคลเมื่อฝนนั้น หลับ ฝน หรือตื่นฝน หรือวาไมหลับ
ไมตื่นฝน.
แกวา ในเรื่องความฝนนี้ ทานควรกลาวเพิ่มอีกสักเล็กนอย.
ชั้นแรก ถาคนหลับฝนก็จะตองขัดแยงกับพระอภิธรรม. เพราะวา คน
หลับดวยภวังคจิต. ภวังคจิตนั้น หามีรูปนิมิตเปนตนเปนอารมณหรือ
สัมปยุตดวยราคะเปนตนไม. ก็เมื่อบุคคลฝน จิตทั้งหลายเชนนี้ ยอม
เกิดขึ้นได. ถาบุคคล ตื่นฝน ก็จะตองขัดแยงกับพระวินัย. เพราะวา
คนตื่นฝนเห็นสิ่งใด, เขาเห็นสิ่งนั้น ดวยสัพโพหาริกจิต* (ดวยจิตตามปกติ).
ก็ชื่อวา อนาบัติ ยอมไมมีในเพราะความลวงละเมิด-ที่ภิกษุทําดวยสัพโพ*. วิมติวโนทนีฏีกา, สพฺโพหาริกจิตฺเตนาติ ปฏิพุทฺธสฺส ปกติวีถิจิตฺเตน แปลวา บทวา
ดวยสัพโพหาริกจิต นั้น คือ ดวยวิถีจิตตามปกติของคนผูตื่นอยู.
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หาริกจิต แตเมื่อผูกําลังฝนทําการลวงละเมิด เปนอนาบัติโดยสวนเดียว
แท. ถาบุคคลไมหลับไมตื่นฝน ชือ่ วาใคร ๆ จะฝนไมได และเมื่อ
เปนอยางนั้น ความฝนก็จะตองไมมีแน. จะไมมีได. เพราะเหตุไร ?
เพราะคนผูถูกความหลับดุจลิงครอบงํา จึงฝน. สมจริงดังคําที่พระนาคเสนเถระกลาวไววา มหาบพิตร ! คนถูกความหลับดุจลิงหลับครอบงํา
จึงฝนแล.
บทวา กปมิทฺธปเรโต แปลวา ประกอบดวยความหลับดุจลิง
หลับ. เหมือนอยางวา ความหลับของลิงเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ฉันใด,
ความหลับใดเปลี่ยนแปลงเร็ว เพราะเกลื่อนกลนดวยจิตเปนกุศลเปนตน
บอย ๆ ก็ฉันนั้น คือ มีการตื่นขึ้นจากภวังคบอย ๆ ในเวลาความ
หลับใดเปนไป บุคคลผูนั้นประกอบดวยความหลับนั้น ยอมฝนได
เพราะเหตุนั้น ความฝนนี้ จึงเปนกุศลบาง เปนอกุศลบาง เปน
อัพยากฤตบาง. บรรดาความฝน ๓ อยางนั้น ความฝนของผูที่ฝนวา
กําลังทําการไหวพระเจดีย ฟงธรรมและแสดงธรรมเปนตน พึงทราบ
วาเปนกุศล, ของผูที่ฝนวา กําลังทําบาป มีการฆาสัตวเปนตน
พึงทราบวา เปนอกุศล, ความฝนที่พนไปจากองคสอง พึงทราบวา
เปนอัพยากฤต ในขณะแหงอาวัชชนจิตและตทารัมมณจิต. ความฝนนี้
นั้นไมสามารถเพื่อจะชักปฏิสนธิมาได เพราะเจตนามีวัตถุออนกําลัง แต
ในปวัตติกาล อันกุศลและอกุศลเหลาอื่นสนับสนุนแลว ยอมใหวิบากได
จะใหวิบากไดแมก็จริง ถึงอยางนั้น เจตนาในความฝน ก็จัดเปน
อัพโพหาริกทีเดียว เพราะบังเกิดในฐานะอันมิใชวิสัย. เพราะเหตุนั้น
ทานพระอุบาลีจึงกลาววา เวนไวแตฝน.
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[อธิบายคําวาสังฆาทิเสส]
คําวา สังฆาทิเสส เปนชื่อของกองอาบัตินี้. เพราะเหตุนั้น
ผูศึกษาพึงทราบสัมพันธในสิกขาบทนี้อยางนี้วา การปลอยสุกกะมีความ
จงใจเวนความฝนอันใด, อันนี้เปนกองแหงอาบัติชื่อสังฆาทิเสส. ก็แล
เนื้อความเฉพาะคําในบทวา สังฆาทิเสส นี้ วา สงฆอันภิกษุ
พึงปรารถนาในกรรมเบื้องตน และในกรรมที่เหลือแหงกองอาบัตินั้น;
เพราะฉะนั้น กองอาบัตินั้น จึงชื่อสังฆาทิเสส. มีคําอธิบายอยางไร ?
มีคําอธิบายวา ภิกษุตองอาบัตินี้แลวพึงปรารถนาสงฆ เพื่อประโยชน
แกปริวาสในกรรมเบื้องตนแหงการออกจากอาบัติ ของผูใครจะออก และ
เพื่อประโยชนแกการใหมานัต หรือเพื่อประโยชนแกการใหมานัตรวม
กับมูลายปฏิกัสสนา ในกรรมอันเปนทามกลาง เพื่อประโยชนแกอัพภาน
ในกรรมที่สดุ ซึ่งเหลือจากกรรมเปนเบื้องตน เพราะวา บรรดากรรม
เหลานี้ กรรมแมอันหนึ่ง เวนสงฆเสียแลว ใคร ๆ ไมสามารถจะทําได.
สงฆอันภิกษุพึงปรารถนาในกรรมเบื้องตน และกรรมที่เหลือแหงกอง
อาบัตินั้น. เพราะฉะนั้น กองอาบัตินั้น จึงชื่อวาสังฆาทิเสส.
ก็แล เพื่อไมเอื้อเฟอพยัญชนะ แสดงแตใจความเทานั้น พระมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา สังฆาทิเสส นั้น ดังนี้วา
สงฆแล ยอมใหปริวาส เพื่ออาบัตินั้น ยอมชักเขาหาอาบัติเดิม ยอมให
มานัต ยอมอัพภาน, ไมใชภิกษุมากรูป ไมใชบุคคลผูเดียว; เพราะเหตุ
นั้น อาบัตินั้น ทานจึงเรียกวา สังฆาทิเสส. และตรัสเหตุแหงคําไวใน
คัมภีรปริวารวา
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อาบัติที่เรากลาววา สังฆาทิเสส, ทานจงฟงอาบัตินั้น
ตามที่ไดกลาวแลว, สงฆเทานั้น ยอมใหปริวาส ยอมชักเขา
หาอาบัติเดิม ยอมใหมานัต ยอมอัพภาน; เพราะเหตุนั้น
อาบัตินั้น บัณฑิตเรียกวา สังฆาทิเสส.
สองบทวา ตสฺเสว วา อาปตฺตินิกายสฺส มีความวา (อีกอยางหนึ่ง
กรรมเปนชื่อสําหรับเรียก) ประชุมแหงอาบัตินั้นนั่นเอง. ในพระบาลีนั้น
อาบัตินี้ มีเพียงตัวเดียว แมก็จริง, ถึงอยางนั้นนิกายศัพททานกลาวดวย
รุฬหิศัพท หรือดวยโวหารที่เรียกสวนทั้งหลายรวมกัน อยางขันธศัพท
ในคําวาวา เวทนาขันธหนึ่ง วิญญาณขันธหนึ่ง ดังนี้เปนตน.
พระผูมพี ระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกสิกขาบทที่พระองคทรงอุเทศ
ไวตามลําดับอยางนั้นแลว บัดนี้ จึงตรัสคําวา อชฺฌตฺตรูเป โมเจติ เปน
อาทิ เพื่อแสดงอุบาย กาล ความประสงคและวัตถุแหงความประสงคของ
ภิกษุผูถึงการปลอยสุกกะนี้
[อธิบายบทภาชนียวาดวยเหตุใหปลอยสุกกะ]
จริงอยู ในสวนทั้ง ๔ มีอุบายเปนตนนี้
อุบายทรงแสดงแลว
ดวย ๔ บท มีอัชฌัตตรูปเปนตน เพราะวา ภิกษุพึงปลอยในรูปภายใน
บาง ในรูปภายนอกบาง ในรูปทั้งสองบาง พึงแอนเอวในอากาศปลอย
บาง. อุบายอื่นนอกจากนี้ ยอมไมมี. ในอุบายนั้น ภิกษุพยายามปลอย
ในรูปก็ดี พยายามปลอยดวยรูปก็ดี พึงทราบวา "ปลอยในรูปทั้งนั้น"
เพราะวาเมื่อมีรูป เธอจึงปลอยได, ไมไดรูป ปลอยไมได ฉะนี้แล.
สวนกาลทรงแสดงดวย ๕ บท มีราคะอุปถัมภเปนตน. จริงอยู
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เมื่อความที่องคชาตใด เปนของควรแกการงาน มีอยู ภิกษุจงึ ปลอยได,
องคชาตนั้นยอมเปนของควรแกการงาน ในกาลที่ราคะอุปถัมภเปนตน
(ในเวลามีความกําหนัดหนุนเปนตน ) กาลอื่นนอกจากนี้ ยอมไมมี
เพราะวา เวนจากกาลที่ราคะอุปถัมภเปนตนนั้นเสียแลว กาลตางชนิด
มีเวลาเชาเปนตนจะเปนที่กําหนดในการใหเคลื่อนหาไดไม. ความประสงค
ทรงแสดงดวย ๑๐ บท มีบทวา อโรคฺยตฺถาย เปนตน. จริงอยู ภิกษุ
ยอมใหเคลื่อนตามชนิดแหงความประสงคเห็นปานนี้. หาใชโดยประการ
อยางอื่นไม, สวนวัตถุแหงความประสงคที่ ๙ ทรงแสดงดวย ๑๐ บท
มีนีลบทเปนตน. จริงอยู ภิกษุเมื่อจะทดลอง ยอมทดลองดวยอํานาจ
แหงสีเขียวเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง สีอื่นพนจากสีเหลานั้นไปยอมไมมี
ฉะนั้นแล.
ตอนี้ไป พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา อชฺฌตฺตรูเปติ อชฺฌตฺตอุปาทินฺนรูเป เปนตน เพื่อประกาศบททั้งหลายมีอัชฌัตตรูปบทเปนตน
เหลานี้นั่นแล. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชฺฌตฺตอุปาทินฺนรูเป คือ
ในรูปตางชนิด มีมือเปนตนของตน.
บทวา พหิทฺธอุปาทินเน คือ ในรูปเชนนั้นเหมือนกันของคนอื่น.
บทวา อนุปาทินฺเน คือ ในรูปตางชนิด มีชองลูกดาลประตู
เปนตน.
บทวา ตทุภเย คือ ในรูปทั้งของตนและของคนอื่น. การให
สุกกะเคลื่อนนี้ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจความพยายามในรูป
ทั้งสอง. การใหสุกกะเคลื่อน ยอมมีได แมในความพยายามรวมกัน
โดยรูปของตน และโดยอนุปาทินนรูป.
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สองบทวา อากาเส วายมนฺตสฺส ความวา ไมพยายามโดยรูป
อะไร ๆ เลย สายองคชาตโดยประโยค คือ การแอนเอวในอากาศ
อยางเดียว.
บทวา ราคูปตฺถมฺเภ ความวา ในเวลาองคชาตเกิดความกําหนัด
เพราะราคะมีกําลัง หรือเพราะความกําหนัด มีอธิบายวา เมื่อองคชาต
เกิดความแข็งตัวขึ้นแลว.
สองบทวา กมฺมนิย โหติ ความวา องคชาตเปนอวัยวะควรแก
การงานในอันใหเคลื่อน คือ เหมาะแกการพยายามในอัชฌัตตรูปเปนตน.
บทวา อุจฺจาลิงฺคปาณกทฏุปตฺถมฺเภ ความวา เมื่อองคชาต
ถูกหนุนใหเกิดความกําหนัดเพราะบุงขนกัด. ทีช่ อื่ วาบุงขน เปนสัตว
เล็ก ๆ มีขน, องคชาตอันขนของสัตวเล็ก ๆ เหลานั้นถูกตอง ก็รูสึกคัน
แลวแข็งตัว ( ? ) ในบาลีนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "เพราะถูก
บุงกัด" (ก็ ) เพราะขนเหลานั้น ยอมสําเร็จเหมือนกัดองคชาต. แต
โดยใจความ มีอธิบายวา เพราะถูกขนของบุงขนแทงเอา.
คําวา อโรโค ภวิสฺสามิ ความวา เราใหสุกกะเคลื่อนแลวจักเปน
ผูหายโรค.
คําวา สุขเวทน อุปฺปาเทสฺสามิ ความวา สุขเวทนาอันใดยอมมี
เพราะการใหเคลื่อน คือ เพราะเกิดการปลอย และเพราะสุกกะเคลื่อน
แลวเปนปจจัย, เราจักยังสุขเวทนานั้น ใหเกิดขึ้น.
คําวา เภสชฺช ภิสสฺ ติ ความวา สุกกะที่เราใหเคลื่อนแลวนี้ จัก
เปนยาบางชนิดทีเดียว.
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คําวา ทาน ทสฺสามิ ความวา เราทําใหเคลื่อนแลว จักใหทาน
แกสัตวเล็ก ๆ มีแมลงและมดเปนตน .
คําวา ปฺุ ภวิสสฺ ติ ความวา เมื่อเราปลอยใหเปนทานแกแมลง
เปนตน จักเปนบุญ.
คําวา ยฺ ยชิสฺสามิ
ความวา เราทําใหเคลื่อนแลว จักบูชา
ยัญแกพวกแมลงเปนตน, มีอธิบายวา เราจักกลาวบทมนตอะไรบางอยาง
แลวให.
คําวา สคฺค คมิสฺสามิ ความวา เราจักไปสวรรคดวยการที่ปลอย
ใหทานแกพวกแมลงเปนตน ดวยบุญ หรือดวยยัญวิธี.
คําวา วีช ภวิสฺสติ ความวา จักเปนพืชเพื่อทารกผูเปนหนอแหง
วงศสกุล. อธิบายวา ยอมปลอยโดยประสงคนี้วา บุตรจักเกิดดวยพืช
ของเรานี้.
บทวา วีมสตฺถาย คือ เพื่อตองการรู.
ในคําวา นีล ภวิสฺสติ เปนตน บัณฑิตพึงทราบใจความอยางนี้วา
เราจักรูกอนวา สุกกะที่ปลอยแลว จักเปนสีเขียว หรือสีอยางใด
อยางหนึ่ง มีสีเหลืองเปนตน.
บทวา ขิฑฺฑาธิปฺปาโย คือ ขวนขวายในการเลน. มีคําอธิบายวา
ภิกษุยอมปลอยเลนโดยความประสงคนั้น ๆ.
[อธิบายสุทธิกสังฆาทิเสส]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงอาการที่ภิกษุใหสุกกะ
เคลื่อนตองอาบัติและจํานวนชนิดอาบัติ
ดวยอํานาจแหงบทเหลานั้น

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 110

ทั้งหมด ในพระดํารัสที่ตรัสไววา อชฺฌตฺตรูเป โมเจติ เปนตน จึง
ตรัสพระดํารัสมีอาทิวา ภิกษุจงใจ คือ พยายามในรูปภายใน, สุกกะ
เคลื่อน ตองสังฆาทิเสส ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เจเตติ ความวา ยอมจงใจวา สุกกะ
จงเคลื่อน ดวยเจตนาที่ถึงความยินดีในการใหเคลื่อน.
บทวา อุปกฺกมติ ความวา ยอมกระทําความพยายามอันสมควร
แกความจงใจนั้น.
บทวา มุจฺจติ ความวา เมื่อภิกษุจงใจอยูอยางนั้น พยายามดวย
ความพยายามอันสมควรแกความจงใจนั้น สุกกะยอมเคลื่อนจากฐาน.
คําวา อาปตฺติ สงฺฆาทิเสสสฺส ความวา ยอมเปนอาบัติชื่อสังฆาทิเสส แกภกิ ษุนั้น ดวยองค ๓ เหลานี้. แมใน ๒๘ บทที่เหลือมีบทวา
พหิทฺพารูเป เปนตน ก็นัยนี้.
ก็ในปญจกะทั้ง ๔ นี้ บัณฑิตพึงนําอาบัติสองพันตัวออกแสดง.
แสดงอยางไร ? คือ เมื่อภิกษุปลอยสุกกะสีเขียวเพื่อประสงคความไมมีโรค
ในเวลาเกิดความกําหนัดในรูปภายในกอน ยอมเปนอาบัติตัวเดียว, เปน
อาบัติ อีก ๙ ตัว ดวยอํานาจปลอยสุกกะสีเหลืองเปนตนในรูปภายในนั่นแล
เพื่อประสงคความไมมีโรค ในเวลามีความกําหนัด; ฉะนั้น จึงรวมเปน
อาบัติ ๑๐ ตัว. เหมือนอยางวา เพือ่ ประสงคความไมมีโรค มีอาบัติ
๑๐ ตัว ฉันใด, เพื่อประสงค ๙ บท มีสุขบทเปนตน ก็มีอาบัติ ๑๐ ตัว
เพราะแบงออกไปแตละบทเปนบทละ ๑๐ ตัว ๆ ฉันนั้น. อาบัติ ๙๐ ตัว
เหลานี้ และอาบัติ ๑๐ ตัวกอน ดวยประการอยางนี้; ฉะนั้น จึงเปน
อาบัติ ๑๐๐ ตัว ในเวลาเกิดความกําหนัดกอน. เหมือนอยางวา ในเวลา
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เกิดความกําหนัด มีอาบัติ ๑๐๐ ตัว ฉันใด, แมในเหตุหนุน ๔ อยาง
มีปวดอุจจาระเปนตน ก็มีอาบัติ ๔๐๐ ตัว เพราะแบงเหตุหนุนแตละอยาง
ออกไปเปนอยางละ ๑๐๐ ตัว ๆ ฉันนั้น. อาบัติ ๔๐๐ ตัวเหลานี้ และ
อาบัติ ๑๐๐ ตัวกอนดังกลาวมานี้ จึงเปนอาบัติ ๕๐๐ ตัว ดวยอํานาจ
แหงเหตุหนุน ๕ อยาง ในรูปภายในกอน. เหมือนอยางวาในรูปภายใน
มีอาบัติ ๕๐๐ ตัว ฉันใด, ในรูปภายนอกมีอาบัติ ๕๐๐ ตัว ในรูปทั้งที่
เปนภายในทั้งที่เปนภายนอก มีอาบัติ ๕๐๐ ตัว, เมื่อภิกษุแอนสะเอวใน
อากาศ มีอาบัติ ๕๐๐ ตัว ฉันนั้น, บัณฑิตพึงทราบ อาบัติทั้งหมด
๒,๐๐๐ ตัว ดวยอํานาจปญจกะทั้ง ๔ ดวยประการฉะนี้.
[อธิบายขัณฑจักรและพัทธจักรเปนตน]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสพระบาลีมีความวิจิตรไปดวยชนิด
แหงขัณฑจักรและพัทธจักรเปนตนวา เพื่อความหายโรคและเพื่อความ
สุข ดังนี้ ก็เพื่อแสดงวา เมื่อมีการปลอยสุกกะใหเคลื่อนดวยความ
พยายามโดยความจงใจ ของภิกษุผูจับ (องคชาต) ตามลําดับ หรือผิด
ลําดับ หรือเบื้องต่ําใน ๑๐ บท มีบทวา อาโรคฺยตฺถาย เปนตนกอน
แลวจับเบื้องบนก็ดี จับเบื้องบนแลวจับเบื้องต่ําก็ดี จับทั้งสองขางแลว
หยุดอยูที่ตรงกลางก็ดี จับที่ตรงกลางแลวขยับไปทั้งสองขางก็ดี จับใหมี
มูลรวมกันทัง้ หมดก็ดี ชือ่ วาความผิดที่หมาย ยอมไมมี.
ในพระบาลีนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสขัณฑจักรอันหนึ่ง ประกอบ
อาโรคยบท ดวยทุก ๆ บท อยางนี้วา เพื่อความหายโรคและเพื่อ
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ความสุข เพื่อความหายโรคและเพื่อเภสัช ดังนี้ เปนตน ทรงประกอบ
สุขบทเปนตนดวยทุก ๆ บท นํามาจนถึงบทเปนลําดับที่ลวงไปแหงตน ๆ
แลวตรัส ๙ พัทธจักร, ดวยประการดังกลาวมานี้ จึงเปนจักรมีมูลเดียว
กัน ๑๐ จักร. จักรเหลานั้นกับดวยจักรมีมูลสองเปนตน อันผูศึกษาพึง
ทราบใหพิสดาร โดยความไมงมงาย. สวนใจความในเอกมูลกจักรแมนี้
ปรากฏชัดแลวแล. และตรัสจักรทั้งหลาย แมในสุกกะสีเขียวเปนตน
โดยนัยมีอาทิวา ภิกษุจงใจ พยายามปลอยสุกกะสีเขียวและสีเหลือง
ดังนี้ เหมือนใน ๑๐ บท มีบทวา เพื่อความหายโรค เปนตน
ฉะนั้น. แมจักรเหลานั้น ก็ควรทราบใหพิสดารโดยความไมงมงาย. สวน
ใจความแมในจักรทั้งหลายเหลานั้น ก็ปรากฏชัดแลวเหมือนกัน . ตรัส
มิสสกจักรอันหนึ่งอีกประกอบบทหลังกับบทหนาอยางนี้ คือ บทหนึ่งกับ
บทหนึ่ง สองบทกับสองบท ฯลฯ สิบบทกับสิบบทวา อาโรคฺยตฺถฺจ
นีลฺจ อาโรคฺยตฺถฺจ สุขตฺถฺจ นีลฺจ ปตกฺจ ดังนี้ เปนตน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสจักรโดยนัยมีอาทิวา ภิกษุจงใจ
พยายามวา 'เราจักปลอยสุกกะสีเขียว' แตสุกกะสีเหลืองเคลื่อน ดังนี้
เพื่อแสดงนัยแมน เพราะเมื่อภิกษุจงใจพยายามวา " จักปลอยสุกกะสีเขียว"
ครั้นสุกกะสีเขียวเปนตนเคลื่อนก็ดี จงใจพยายามดวยอํานาจแหงสุกกะสีเหลืองเปนตน ครั้นสุกกะสีเหลืองเปนตนนอกนี้ เคลื่อนก็ดี ไมมีความ
ผิดสังเกตเลย. ตอจากนั้น ทรงประกกอบบทหลังทั้งหมดดวย ๙ บท มี
นีลบทเปนตน แลวตรัสใหชื่อวา กุจฉิจักร. ตอจากนั้น ทรงประกอบ
๙ บท มีปตกบทเปนตน เขาดวยนีลบทเพียงบทเดียว แลวตรัสใหชื่อวา
ปฏฐิจีกร. ตอจากนั้น ทรงประกอบ ๙ บทมีโลหิตกะเปนตน เขาดวย
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ปตกบทเดียวเทานั้น แลวตรัสทุติยปฏฐิจักร. ทรงประกอบ ๙ บท ๆ
นอกนี้ แมกับดวยโลหิตกบทเปนตนอยางนั้น แลวตรัส ๘ จักรแมเหลา
อื่น; เพราะฉะนั้น พึงทราบปฏฐิจักรมีคติ ๑๐ อยาง ดวยประการฉะนี้.
พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงครุกาบัติอยางเดียว โดยพิสดารควย
อํานาจแหงจักรมิใชนอยมีขัณฑจักรเปนตนอยางนี้แลว เพื่อจะทรงแสดง
ครุกาบัติ ลหุกาบัติ และอนาบัติ ดวยอํานาจแหงองคเทานั้น จึงตรัส
คําเปนตนวา ยอมจงใจ ยอมพยายาม, สุกกะเคลื่อน ดังนี้.
บรรดานัยเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา ตรัสครุกาบัติถึงพรอม
ดวยองค ๓ ในเพราะพยายามปลอยอสุจิแหงภิกษุผูจงใจ เพื่อตองการ
ความหายโรคเปนตน ในเวลาเกิดมีความกําหนัดเปนตน ในอัชฌัตตรูป
เปนตน แมโดยนัยกอนนั่นแล. ตรัสลหุกาบัติ คือ อาบัติถุลลัจจัย สําเร็จ
ดวยองก ๒ ในเมื่อไมมีการปลอยแหงภิกษุผูจงใจและพยายามโดยนัยที่
สอง. ตรัสอนาบัติโดย ๖ นัย มีนัยวา จงใจไมพยายาม อสุจิเคลื่อน
ดังนี้เปนตน. ก็ความตางแหงอาบัติและอนาบัตินี้ ละเอียด สุขุม เพราะฉะนั้น พระวินัยธรควรกําหนดหมายใหดี ครั้นกําหนดใหดีแลว ถูก
ซักถามถึงความรังเกียจ พึงบอกอาบัติ หรืออนาบัติ หรือพึงกระทํา
วินัยกรรม. จริงอยู พระวินัยธรเมื่อกําหนดไมได ทําลงไป ยอมถึง
ความลําบาก และไมสามารถจะแกไขซึ่งบุคค เชนนั้นได ดุจหมดผูไมรู
ตนเหตุแหงโรคแลวปรุงยาฉะนั้น.
วิธีกําหนดในอธิการวาดวยความตางแหงอาบัติ และอนาบัตินั้น
ดังตอไปนี้:- ภิกษุผูมาเพราะความรังเกียจ อันพระวินัยธรพึงถามจน
ถึง ๓ ครั้งวา ทานตองดวยประโยคไหน ดวยความกําหนัดไหน. ถา
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ครั้งแรกเธอกลาวอยางหนึ่ง แลวภายหลังกลาวอีกอยางหนึ่ง ไมกลาวโดย
ทางเดียว, พึงกลาวเตือนเธอวา ทานไมพูดทางเดียวพูดเลี่ยงไป, เรา
ไมอาจเพื่อจะทําวินัยกรรมแกทานได, ทานจงไปแสวงหาความสวัสดีเถิด.
ก็ถาเธอกลาวยืนยันโดยทางเดียวเทานั้นถึง ๓ ครัง้ , กระทําตนใหแจงตาม
ความเปนจริง, ลําดับนั้น พระวินยั ธรพึงพิจารณาประโยค ๑๑ ดวย
อํานาจแหงราคะ ๑๑ อยาง เพื่อวินิจฉัย อาบัติ อนาบัติ ครุกาบัติและ
ลหุกาบัติของเธอ.
[อธิบายราคะและประโยค ๑๑ อยาง]
บรรดาราคะและประโยค ๑๑ นั้น ราคะ ๑๑ เหลานี้ คือ ความ
ยินดีเพื่อจะใหเคลื่อน ๑ ความยินดีในขณะเคลื่อน ๑ ความยินดีในเมื่อ
อสุจิเคลื่อนแลว ๑ ความยินดีในเมถุน ๑ ความยินดีในผัสสะ ๑ ความ
ยินดีในความคัน ๑ ความยินดีในการดู ๑ ความยินดีในกิริยานั่ง ๑ ความ
ยินดีในคําพูด ความรักอาศัยเรือน ๑ ความยินดีดวยกิ่งไมที่พึงหักได ๑.
ในราคะ ๑๑ อยางนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- ความยินดีเพื่อจะ
ใหสุกกะเคลื่อน ชื่อวา โมจนัสสาทะ. ความยินดีในขณะอสุจิเคลื่อน ชื่อวา
มุจจนัสสาทะ. ความยินดีในเมื่ออสุจิเคลื่อนแลว ชื่อวา มุตตัสสาทะ.
ความยินดีในเมถุน ชื่อวา เมถุนัสสาทะ. ความยินดีในผัสสะ ชื่อวา
ผัสสัสสาทะ. ความยินดีในความคัน ชื่อวา กัณฑวนัสสาทะ. ความยินดี
ในการดู ชื่อวา ทัสสนัสสาทะ. ความยินดีในกิรยิ านั่ง ชื่อวา นิสสัชชัสสาทะ. ความยินดีในถอยคํา ชื่อวา วาจัสสาทะ. ความรักอาศัยเรือน
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ชื่อวา เคหสิตเปมะ. รุกขาวัยวะอยางใดอยางหนึ่ง มีดอกไมและผลไม
เปนตนที่เขาหักเอามาจากปา ชื่อวา วนภังคิยะ (ของขวัญ).
ก็บรรดาบททั้ง ๑๑ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสราคะ โดยยกความ
ยินดีที่สัมปยุตเปนประธานดวย ๙ บท ตรัส โดยสรูปดวยบทเดียว, ตรัส
โดยวัตถุดวยบทเดียว. จริงอยู วนภังคะ เปนที่ตั้งแหงราคะ, ไมใช
เปนตัวราคะทีเดียว. แตประโยค (ในการปลอย) พระวินัยธรพึงทราบ
ดวยอํานาจแหงราคะเหลานี้ โดยนัยดังจะกลาวตอไปนี้:ในความยินดีเพื่อจะใหสุกกะเคลื่อน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- เมื่อ
ภิกษุจงใจและยินดีอยูดวยโมจนัสสาทเจตนา พยายาม, อสุจิเคลื่อนเปน
สังฆาทิเสส, เมื่อภิกษุจงใจและยินดีอยูดวยเจตนาอยางนั้นเหมือนกัน
พยายาม. แตอสุจิไมเคลื่อน เปนถุลลัจจัย. ถาวาในเวลานอน ภิกษุ
เปนผูกลัดกลุมดวยราคะ เอาขาออน หรือกํามือบีบองคชาตใหแนนแลว
หลับไปทั้งที่ยังมีความอุตสาหะ เพื่อตองการจะปลอย ก็เมื่อภิกษุนั้นหลับ
อยู อสุจิเคลื่อน, เปนสังฆาทิเสส, ถาหากวา เธอยังความกลัดกลุมดวย
ราคะใหสงบโดยมนสิการอสุภะ มีใจบริสุทธิ์หลับไป, แตเมื่ออสุจิเคลื่อน
ขณะเธอหลับ ก็เปนอนาบัติ.
ในความยินดีขณะเคลื่อน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุยินดีอสุจิ
ที่กําลังเคลื่อนโดยธรรมดาของมัน ไมพยายาม, อสุจิเคลื่อน เปนอนาบัติ
ก็ถาหากวา เธอยินดีอสุจิที่กําลังจะเคลื่อนยอมพยายาม, เมื่ออสุจิเคลื่อน
แลวดวยความพยายามนั้น เปนสังฆาทิเสส. ในมหาปจจรีกลาววา เมื่อ
อสุจิเคลื่อนโดยธรรมดาของมัน เธอจับองคชาตไวดวยคิดวา 'อยาเปอน
ผากาสาวะ หรือ เสนาสนะ' ไปสูที่มีน้ํา เพื่อทําความสะอาด ยอมควร.
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ในความยินดีเมื่ออสุจิเคลื่อนแลว พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- เมื่อ
อสุจิเคลื่อน คือ เคลื่อนจากฐานโดยธรรมดาของมันแลว เมื่อภิกษุยินดี
ภายหลัง อสุจิเคลื่อนเวนจากความพยายาม เปนอนาบัติ. ถาเธอยินดี
พยายามที่นิมิตเพื่อตองการใหเคลื่อนอีก แลวใหเคลื่อน, เปนสังฆาทิเสส.
ในความยินดีในเมถุน พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุจับมาตุคาม
ดวยความกําหนัดในเมถุน อสุจิเคลื่อนเพราะประโยคนั้น เปนอนาบัติ
แตการจับตอง (มาตุคาม) เชนนั้น เปนทุกกฏ. เพราะเปนประโยคแหง
เมถุนธรรม เมื่อถึงที่สุด เปนปาราชิก. ถาหากภิกษุกําหนัดดวยความ
กําหนัดในเมถุน กลับยินดี พยายามที่นิมิต เพื่อตองการจะปลอย แลว
ปลอย, เปนสังฆาทิเสส. พึงทราบวินิจฉัยในความยินดีในผัสสะ ดัง
ตอไปนี้:- ผัสสะมี ๒ อยาง ผัสสะที่เปนภายใน ๑ ผัสสะที่เปนภาย
นอก ๑. พึงทราบวินิจฉัยในผัสสะที่เปนภายในในกอน:- เมื่อภิกษุเลน
นิมิตของคนโดยคิดวา เรารูจักวา ตึง หรือ หยอนก็ดี โดยความซุกซน
ก็ดี อสุจิเคลื่อน เปนอนาบัติ . ถาเธอเลนอยูยินดี พยายามที่นิมิต เพื่อ
ประสงคจะปลอย แลวปลอย, เปนสังฆาทิเสส.
สวนในผัสสะภายนอก พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- เมื่อภิกษุลูบคลํา
อวัยวะนอยใหญของมาตุคาม และสวมกอดดวยความกําหนัดในการเคลา
คลึงกาย อสุจิเคลื่อน เปนอนาบัติ. แตเธอตองกายสังสัคคสังฆาทิเสส.
ถาวา ภิกษุกําหนัดดวยความกําหนัดในการเคลาคลึงกายกลับยินดี พยายาม
ในนิมิตเพื่อตองการปลอย แลวปลอย, เปนสังฆาทิเสส แมเพราะการ
ปลอยสุกกะเปนปจจัย .
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พึงทราบวินิจฉัยความยินดีโนความคัน ดังนี้:- เมื่อภิกษุเกานิมิต
ที่กําลังคัน ดวยอํานาจแหงหิตดานและหิดเปอย ผื่นคัน และสัตวเล็ก
เปนตน อยางใดอยางหนึ่ง ดวยความยินดีในความคันเทานั้น อสุจิ
เคลื่อน เปนอนาบัติ. ภิกษุกําหนัดดวยความยินดีในความ กลับยินดี
พยายามในนิมิต เพี่อตองการจะปลอย แลวปลอย เปนสังฆาทิเสส.
พึงทราบวินิจฉัยความยินดีในการดู ดังนี้:- ภิกษุเพงดูโอกาสอัน
ไมสมควร (กําเนิด) ของมาตุคามบอย ๆ ดวยอํานาจความยินดีในการดู
อสุจิเคลื่อน เปนอนาบัติ. แตเปนทุกกฎเพราะเพงดูที่ไมใชโอกาสอัน
สมควรแหงมาตุคาม. ถาภิกษุกําหนัดดวยความยินดีในการดู กลับยินดี
พยายามในนิมิต เพี่อตองการจะปลอย แลวปลอย เปนสังฆาทิเสส.
พึงทราบวินิจฉัยความยินดีในการนั่ง ดังนี้:- เมื่อภิกษุนั่งดวย
ความกําหนัดยินดีการนั่งในที่ลับกับมาตุคาม อสุจิเคลื่อน เปนอนาบัติ.
แตพระวินัยธร พึงปรับเธอดวยอาบัติที่ตองเพราะการนั่งในที่ลับเปน
ปจจัย. ถาภิกษุกําหนัดดวยความยินดีในการนั่ง แลวกลับยินดี พยายาม
ที่นิมิตเพี่อตองการจะปลอย แลวปลอย, เปนสังฆาทิเสส.
พึงทราบวินิจฉันในความยินดีในคําพูด ดังนี้:ภิกษุพูดเกี้ยว
มาตุคาม ดวยคําพูดพาดพิงเมถุนดวยความกําหนัดยินดีในถอยคํา อสุจิ
เคลื่อน เปนอนาบัติ. แตเธอตองสังฆาทิเสส เพราะวาจาชั่วหยาบ. ถา
ภิกษุกําหนัดดวยความยินดีในถอยคําแลว กลับยินดี พยายามที่นิมิต เพื่อ
ตองการจะปลอย แลวปลอย เปนสังฆาทิเสส.
พึงทราบวินิจฉัยในความรักอาศัยเรือน ดังนี้:- เมื่อภิกษุลูบคลํา
และสวมกอดบอย ๆ ซึ่งมารดาดวยความรักฐานมารดาก็ดี ซึ่งพี่สาว นอง
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สาวดวยความรักฉันพี่สาวนองสาวก็ดี อสุจิเคลื่อน เปนอนาบัติ แตเปน
ทุกกฎ เพราะถูกตองดวยความรักอาศัยเรือนเปนปจจัย. ถาหากวา ภิกษุ
กําหนัดดวยความรักอาศัยเรือนแลวกลับยินดี พยายามที่นิมิตเพื่อตองการ
จะปลอย แลวปลอย เปนสังฆาทิเสส.
พึงทราบวินิจฉัยในวนภังคะ (ของขวัญ) ดังนี้:- หญิงกับชายยอม
สงบรรณาการ (ของขวัญ) มีชนิด คือ หมากพลู ของหอมดอกไม และ
เครื่องอบกลิ่นเปนตนไร ๆ ไปใหกันและกัน เพื่อตองการความมีสันถวไมตรีที่มั่นคง นี้ชื่อวา วนภังคะ. ถา มาตุคามสงของขวัญเชนนั้น ไปให
แกภิกษุผูเขาสูตระกูล ผูอ ยูใกลชิดกันบางรูป, และเมื่อเธอกําหนัดหนักวา
ของนี้หญิงชื่อโนนสงมาให ดังนีแ้ ลว เอามือลูบคลําของขวัญเลน
บอย ๆ อสุจิเคลื่อน เปนอนาบัติ. ถาวา ภิกษุกําหนัดหนักในวนภังคะ
แลวกลับยินดี พยายามที่นิมิตเพื่อประสงลจะปลอย แลวปลอย, เปน
สังฆาทิเสส. ถาแม เมื่อภิกษุพยายาม แตอสุจิไมเคลื่อน เปนถุลลัจจัย.
พระวินยั ธรพึงพิจารณาประโยค ๑๑ เหลานี้ ดวยอํานาจแหงราคะ
๑๑ เหลานี้แลว กําหนดอาบัติ หรืออนาบัติ ดวยประการอยางนี้ ครั้น
กําหนดดีแลว ถาเปนครุกาบัติ พึงบอกวา " เปนครุกาบัติ" ถาเปน
ลหุกาบัติ พึงบอกวา " เปนลหุกาบัติ" และพึงกระทําวินัยกรรมให
สมควรแกอาบัติเหลานั้น ๆ. จริงอยู วินัยกรรมทีท่ ําแลวอยางนี้ ชื่อวา
เปนกรรมทีท่ ําดีแลว ดุจหมอรูสมุฎฐานแหงโรคแลวปรุงยาฉะนั้น และ
ยอมเปนไปเพื่อความสวัสดีแกบุคคลผูนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา เจเตติ น อุปกฺกมติ เปนตน ดังนี้:ภิกษุจงใจดวยเจตนายินดีที่จะปลอย แตไมพยายาม อสุจิเคลื่อน ไมเปน
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อาบัติ. ภิกษุถูกความยินดีในการปลอยบีบคั้นแลว จงใจวา "ไฉนหนอ !
อสุจิจะพึงเคลื่อน" แตไมพยายาม, อสุจิไมเคลื่อน ไมเปนอาบัติ. ภิกษุ
ไมจงใจดวยความยินดีในการปลอย พยายามดวยความยินดีในผัสสะก็ดี
ดวยความยินดีในการคันก็ดี อสุจิเคลื่อนไมเปนอาบัติ. ภิกษุไมจงใจ
อยางนั้นเหมือนกัน แตพยายาม อสุจิไมเคลื่อนไมเปนอาบัติ. ภิกษุเมื่อ
ตรึกถึงวิตก ไมจงใจ ไมพยายาม เพื่อตองการปลอย แตอสุจิ
เคลื่อน, ไมเปนอาบัติ. ถาแมเมื่อภิกษุนั้นตรึกถึงกามวิตกอยู อสุจิไม
เคลื่อน. คํานี้ เปนคําที่ชักมาอางในอรรถกถาโบราณวา ภิกษุไมจงใจ
ไมพยายาม อสุจิไมเคลื่อน ไมเปนอาบัติ ดังนี้.
คําวา อนาปคฺติ สุปนนฺเตน ความวา เมื่อภิกษุหลับแลว ฝน
เหมือนวาเสพเมถุนธรรมก็ดี ฝนเหมือนวาถึงความเคลาคลึงกาย (มาตุคาม) เปนตนก็ดี ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูมีอสุจิเคลื่อนเพราะเหตุในความ
ฝนนั้นเลย. แตเมื่อเจตนายินดีบังเกิดในความฝน ถาหากเปนวิสัยของเธอ.*
อยาพึงเคลื่อนไหว ไมพงึ เอามือจับนิมิตเลน แตเพื่อจะรักษาผากาสาวะ
และผาปูที่นอน จะเอาอุงมือจับ ไปสูที่มีน้ํา เพื่อทําความสะอาค ควรอยู.
บทวา นโมจนาธิปฺปายสฺส มีความวา เมื่อภิกษุใด พอกนิมิต
ดวยเภสัชก็ดี กระทําการถายอุจจาระเปนตนก็ดี ไมมีความประสงคในการ
ใหเคลื่อน อสุจิเคลื่อน, ไมเปนอาบัติแมแกภิกษุนั้น. ไมเปนอาบัติ แม
แกภิกษุบาทั้งสองจําพวก. ในสิกขาบทนี้ พระเสยยสกะเปนตนบัญญัติ.
ไมเปนอาบัติ แกพระเสยยสกะผูเปนตนบัญญัตินั้น ฉะนี้แล.
บทภาชนียวรรณา จบ
* โยชนาปาฐะ ๑/๔๓๔. สจสฺสาสโยติ สเจ อสฺส ภิกขฺ ุสฺส อวิสโย.
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พึงทราบวินิจฉัยในสมุฏฐานเปนตน ดังนี้:- สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐานดุจปฐมปาราชิกสิกขาบท ยอมตั้งขึ้นทางกายกับจิตเปนกิริยา เปน
สัญญาวิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ กายกรรม อกุศลจิต มีเวทนา ๒
โดยเปนสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาทั้งสองแล.
วินีตวัตถุในสังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑
บรรดาวินีตวัตถุทั้งหลาย เรื่องความฝนมีนัยดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลว ในอนุบัญญัตินั้นแล. เรือ่ งถายอุจจาระปสสาวะหลายเรื่อง มี
เนื้อความชัดเจนทั้งนั้น.
ในเรื่องวิตก บทวา กามวิตกฺก ไดแก ความตรึกถึงกามที่อาศัย
เรือน. ในเรือ่ งกามวิตกนั้น ตรัสอนาบัติไวแมโดยแท, ถึงกระนั้น ภิกษุ
ไมควรตกอยูในอํานาจแหงวิตก. เรื่องน้ํารอนเรื่องแรกงายแล. ในเรื่อง
ที่ ๒ ภิกษุนั้นใครเพื่อจะปลอย เอาน้ํารอนสาดแลวสาดอีกซึ่งนิมิตแลว
อาบน้ํา. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงปรับอาบัติแกเธอ. ในเรื่อง
ที่ ๓ เปนถุลลัจจัยเพราะมีความพยายาม. เรื่องยาและเรื่องเกา มีเนื้อความ
กระจางทั้งนั้นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในมัคควัตถุหลายเรื่อง ดังนี้:- เมื่อภิกษุรูปแรก
มีขาล่ํากําลังเดินทาง อสุจิไดเคลื่อน เพราะความเสียดสีในที่แคบ ไม
เปนอาบัติแกเธอ เพราะไมมีความประสงคในการใหเคลื่อน. สําหรับรูป
ที่สอง อสุจิไดเคลื่อนอยางนั้นเหมือนกัน แตเปนสังฆาทิเสส เพราะมี
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ความประสงคในการใหเคลื่อน. รูปที่สาม อสุจิไมเคลื่อน แตเปนถุลลัจจัย เพราะมีความพยายาม. เพราะเหตุนั้น ภิกษุกําลังเดินทาง เมื่อ
ความกลัดกลุมเกิดขึ้น ไมควรเดินทาง พึงหยุดเดิน ยังจิตใหสงบโดย
มนสิการในอสุภเปนตน กําหนดกรรมฐานดวยจิตบริสุทธิ์ แลวจึงเดิน
ตอไป ถาหยุดยืนแลวไมอาจบรรเทาได พึงแวะออกจากหนทาง นั่ง
บรรเทาแลวเดินกําหนดกรรมฐานดวยจิตบริสุทธิ์นั่นแล.
ในเรื่องฝกหัวไสหลายเรื่อง พวกภิกษุเหลานั้น จับหัวไส*ใหแนน
ปลอย (เบา) ใหเต็มแลว ๆ ถายปสสาวะ เหมือนพวกเด็กชาวบาน.
ในเรื่องเรือนไฟเมื่อภิกษุอังทองอยู มีความประสงคจะใหเคลื่อนก็ดี
ไมประสงคจะใหเคลื่อนก็ดี เมื่ออสุจิเคลื่อนแลว เปนอนาบัติเหมือนกัน.
เมื่อกระทําบริกรรมอยู อสุจิเคลื่อนดวยอํานาจแหงการยังนิมิตใหเคลื่อน
ไหว เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงปรับอาบัติในฐานะแหงอาบัติ.
ในเรื่องเสียดสีดวยขาหลายเรื่อง ทานกลาวไวในกุรุนทีอรรถกถา
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาปรับอาบัติแกภิกษุเหลาใด, ภิกษุเหลานั้น
บัณฑิตพึงทราบวา เสียดสีอยูโดยรอบองคชาต ใหถูกตององคชาตนั้น
แลว. เรื่องสามเณรเปนตน มีเนื้อความกระจางทั้งนั้น.
ในเรื่องดัดกาย คําวา กาย ถมฺเภนฺตสฺส มีความวา เมื่อภิกษุ
นั่งนานหรือนอนนานก็ดี กระทํานวกรรมก็ดี แลวดัดกายเพื่อแกความ
เมื่อขยบ.
*สารัตถทีปนี ๒/๒๖. วตฺถึ ทฬฺห คเหตฺวาติ องฺคชาตสฺส อคฺเค ปสฺสาวนิคฺคมนาเน จมฺม
ทฬฺห คเหตฺวา แปลวา ขอวา จับหัวไสใหแนนนั้น ไดแก จับที่ปลายองคชาต คือ หนังใน
ที่ซึ่งปสสาวะไหลออกใหแนน

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 122

พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องเพงดู ดังนี้:- แมถาวา หญิงนั้นนุงผา
ตั้งรอยชั้น ภิกษุยืนขางหนาก็ตาม ขางหลังก็ตาม เพงดูวา "นิมิตอยู
ในโอกาสชือ่ นี้" เปนทุกกแท. ก็เมื่อเพงดูนิมิตแหงพวกเด็กหญิงชาว
บานผูไมนุงผา จะตองกลาวอะไรเลา ? ในนิมิตแมแหงสัตวเดียรัจฉาน
ก็มีนัยเหมือนกันนี้. แตเมื่อภิกษุไมเหลียวไปขางโนนขางนี้ เพงดูโดย
ประโยคเดียว แมตลอดทั้งวัน ก็เปนทุกกฏตัวเดียวเทานั้น. เมื่อเหลียวดู
ทางโนนและทางนี้ เพงดูแลว ๆ เลา ๆ เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค. พระวินัยธร ไมพึงปรับดวยอํานาจแหงการลืมตาและหลับตา (กะพริบตา).
เมื่อเพงดูโดยบังเอิญ กลับพิจารณาแลวตั้งอยูในสังวรอีก เปนอนาบัต.ิ
เมื่อละสังวรนั้นแลว เพงดูอีก เปนทุกกฏทีเดียว. เรื่องชองลูกดาล
เปนตน มีเนื้อความกระจางทั้งนั้น .
ในเรื่องอาบน้ําหลายเรื่อง พระผูมีพระภาคเจาปรับอาบัติแกพวก
ภิกษุผูเอานิมิตฟาดกระแสน้ํา. แมเรื่องน้ําโคลนหลายเรื่อง ก็มีนัยเหมือน
กันนี้. ก็ในเรื่องน้ําโคลนนี้ น้ําโคลนทานเรียกวา อุทัญชละ. เรื่อง
อื่น ๆ นอกนีท้ ั้งหมดเรื่องวิ่งในน้ําเปนตน บัณฑิตพึงทราบโดยอุบายนี้
เหมือนกัน. สวนความแปลกกัน ในเรื่องบุปผาวลียดังตอไปนี้:- ถึงวา
จะไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมมีความประสงคในอันใหเคลื่อน. แตกระนั้น
ก็เปนทุกกฏ เพราะการเลนเปนปจจัย ดังนี้แล.
สุกกวิสัฏฐิสิกขาบทวรรณนา ในอรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระอุทายี
[๓๗๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นทาน
พระอุทายีอยูในปา วิหารของทานงดงาม นาดู นาชม มีหองกลาง มี
ระเบียงโดยรอบ เตียงตั่งฟูกหมอน จัดไวเรียบรอย น้ําฉัน น้าํ ใช ตั้ง
ไวดีแลว บริเวณเตียนสะอาด ประชาชนเปนอันมากพากันมาชมวิหาร
ของทานพระอุทายี แมพราหมณคนหนึ่งกับภรรยาก็เขาไปหาทานพระอุทายี แลวไดกลาวกะทานวา พวกผมอยากชมวิหารของทาน ทาน
พระอุทายีกลาวเชิญวา ถาเชนนั้น เชิญชมเถิดพราหมณ แลวถือลูกดาล
ไขลิ่มผลักบานประตูเขาไป
แมพราหมณนั้นก็ตามหลังทานพระอุทายีเขาไป สวนพราหมณีตาม
หลังพราหมณเขาไป ขณะนั้น ทานพระอุทายีเดินไปเปดบานหนาตางบาง
ตอน ปดบานหนาตางบางตอนรอบหอง แลวยอนมาทางหลัง จับอวัยวะ
นอยใหญของพราหมณีนั้น
ครั้น พราหมณนั้นสนทนากับ ทานพระอุทายีแลว ก็ลากลับไป
พราหมณนั้นดีใจเปลงวาจาแสดงความยินดีวา พระสมณะเธอสายพระศากยบุตรเหลานี้ อยูในปาเชนนี้ ยังมีอัธยาศัยดี แมทานพระอุทายีอยูในปาเชนนี้ ก็ยังมีอัธยาศัยดี
เมื่อพราหมณกลาวอยางนั้นแลว พราหมณีไดกลาวกะพราหมณนั้นวา
พระอุทายีจะมีอัธยาศัยดีแคไหน เพราะพระอุทายีไดจับอวัยวะนอยใหญ
ของดิฉันเหมือนที่ทานจับดิฉัน
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พอไดทราบดังนั้น พราหมณจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลานี้ยังจักปฏิญาณวา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย
ประพฤติพรหมจรรย พูดจริง มีศีล มีกลั ยาณธรรม ดังนี้เลา ความ
เปนสมณะของพระสมณะเหลานี้ไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะ
เหลานี้ไมมี ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้พินาศแลว ความเปน
พราหมณของพระสมณะเหลานี้พินาศแลว ความเปนสมณะของพระสมณะ
เหลานี้จะมีแตไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้จะมีแตไหน
พระสมณะเหลานี้ปราศจากความเปนสมณะแลว พระสมณะเหลานี้ปราศจากความเปนพราหมณแลว ไฉนพระสมณอุทายี จึงไดจับตองอวัยวะ
นอยใหญของภรรยาเรา ตอไปกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภผูมีสกุล
กุลทาสี จักไมกลาไปสูอารามหรือวิหาร เพราะถาไป พระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรเหลานั้น ก็จะพึงประทุษรายเขา
ภิกษุทั้งหลายไดยินพราหมณนั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึง
ไดถึงกายสังสัคคะกับมาตุคามเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
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ทานพระอุทายีวา ดูกอนอุทายี
ขาววาเธอถึงกายสังสัคคะกับมาตุคาม
จริงหรือ
ทานพระอุทายีทูลรับ วา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่นไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดถึงกายสังสัคคะกับมาตุคามเลา
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อ
คลายความกําหนัด ไมใชเพื่อมีความกําหนัด เพือ่ ความพราก ไมใช
เพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความถือมั่น
มิใชหรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแลวเพื่อคลายความกําหนัด
เธอยังจักคิดเพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจัก
คิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไมถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อ
มีความถือมั่น
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพื่อ
เปนที่สํารอกราคะ เพื่อเปนที่สรางความเมา เพื่อบรรเทาความกระหาย
เพื่อเพิกถอนอาลัย เพื่อเขาไปตัดวัฏฏะ เพื่อสิ้นตัณหา เพื่อคลาย
ความกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อความไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด
มิใชหรือ
การการละกามเราก็บอกแลว การกําหนดรูความหมายในการ การ
กําจัดความกระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม
การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราก็บอกไวแลวโดยอเนกปริยาย
มิใชหรือ
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ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว อันทีแ่ ท การกระทําของเธอนั่นนั่น เปนไปเพื่อความไม
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของ
ชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย
แลว ทรงติโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ทรงสรรเสริญคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปน
คนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย แลวทรงทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลแหงสงฆ ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั่งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖. ๒. อนึ่ง ภิกษุใดกําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว ถึง
ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม คือจับมือก็ตาม จับชองผมก็ตาม
ลูบคลําอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระอุทายี จบ
สิกขาบทวิภังค
[๓๗๖] บทวา อนึ่ง . . . ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติ
อยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม
เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม ผูนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
อนึ่ง. . .ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา
ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน ผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสาร-
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ธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควร
แกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบท
ใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี.้
ทีช่ ื่อวา กําหนัดแลว คือ มีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ.
บทวา แปรปรวนแลว ความวา จิตที่ถูกราคะยอมแลว ก็แปรปรวน
ทิ่ถูกโทสะประทุษรายแลวก็แปรปรวน ทิ่ถูกโมหะใหลุมหลงแลวก็แปรปรวน แตที่วาแปรปรวนโนอรรถนี้ ทรงประสงคจิตทื่ถูกราคะยอมแลว.
ทีช่ ื่อวา มาตุคาม ไคแก หญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิง
เปรต ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวเมีย โดยที่สุด แมเด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น
ไมตองพูดถึงหญิงผูใหญ.
บทวา กับ คือ ดวยกัน.
คําวา ถึงความเคลาคลึงดวยกาย คือ ที่เรียกกันวาความประพฤติ
ลวงเกิน.
ทืช่ ื่อวา มือ คือ หมายตั้งแตขอศอกถึงปลายเล็บ.
ทืช่ ื่อวา ชองผม คือ เปนผมลวนก็มี แซมดวยดายก็มี แซมดวย
ดอกไมก็ แซมดวยเงินก็มี แซมดวยทองก็มี แซมดวยแกวมุกดาก็มี
แซมดวยแกวมณีก็มี.
ทีช่ ื่อวา อวัยวะ คือ เวนมือและชองผมเสีย นอกนั้นชื่อวาอวัยวะ.
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[๓๗๗] ทีช่ ื่อวา ลูบคลํา คือ ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ
อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง.
[๓๗๘] ที่ชื่อวา ถูก คือ เพียงถูกตอง ที่ชอื่ วา คลํา คือ จับ
เบา ๆ ไปขางโนนขางนี้ ทีช่ ื่อวา ลูบลง คือ ลูบลงเบื้องลาง ที่ชื่อวา
ลูบขึ้น คือ ลูบขึ้นเบื้องบน ทีช่ ื่อวา ทับ คือ กดลงขางลาง ที่ชื่อวา อุม
คือ ยกขึ้นขางบน ที่ชื่อวา ฉุด คือ รั้งมา ทีช่ ื่อวา ผลัก คือ ผลักไป
ที่ชื่อวา กด คือ จับอวัยวะกดลง ที่ชอื่ วา บีบ คือ บีบกับวัตถุบางอยาง
ที่ชื่อวา จับ คือ จับเฉย ๆ ที่ชื่อวา ตอง คือ เพียงตองตัว.
[๓๗๙] บทวา สังฆาทิสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาส
เพื่ออาบัตินั้นได ซักเขาอาบัติเดิมได ใหมานัตได เรียกเขาหมูได ไมใช
คณะมากรูปดวยกัน ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา
สังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชือ่ ของ
อาบัตินิกายนั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
ภิกษุเปยยาล สตรี-กายตอกาย
[๓๘๐] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึง่ กายนั้นของสตรี
ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
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สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกาย
นั้นของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย

บัณเฑาะก-กายตอกาย
บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา
ลูบขึ้น ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น
ของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฎ
บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฎ
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บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนสตรี มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ทอง
ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะก ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ

บุรุษ-กายตอกาย
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกาย
นั้นของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฎ
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง
ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษ
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ดวยกายตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึง่
กายนั้นของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของบุรุษ ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ

สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย
สัตวดิรจั ฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
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จับ ตอง ซึง่ กายนั้นของสัตวดิรัจฉาน ดวยกายตองอาบัติทุกกฎ
สัตวดิรจั ฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกาย
นั้นของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฎ
สัตวดิรจั ฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนสตรี มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้น ของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบัณเฑาะก มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึง่ กายนั้นของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบุรุษ มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรัจฉาน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ.

สตรีสองคน-กายตอกาย
[๓๘๑] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสงสัยสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความ
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กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ
ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญเปนบุรุษทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ชึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยกายตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ๒ ตัว

บัณเฑาะกสองคน-กายตอกาย
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสงสัย บัณเฑาะกทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฎ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน
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มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฎ ๒ ตัว

บุรุษสองคน-กายตอกาย
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึน้ ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ดวยกายตองอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมคี วามสงสัยบุรุษทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติ ทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความ
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กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ
ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

สัตวดิรัจฉานสองตัว-กายตอกาย
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ตัว มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก
กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญเปนสตรีทั้งสองตัว มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองตัว
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น ของสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญเปนบุรุษทั้งสองตัว มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสัตวดิรัจฉานทั้งสองตัว ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
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สตรี บัณเฑาะก-กายตอกาย
[๓๘๒] สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี
ทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึง่ กายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฎ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก
ทั้งสองคนมีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง
ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบุรุษทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ดวยกาย ตอง
อาบัติทุกกฎ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบุรุษทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ดวยกาย ตอง
อาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
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สตรี บุรุษ-กายตอกาย
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรีทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึง่ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษทั้งสอง ดวยกายตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึง่ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายของสตรีและบุรษุ ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฎ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบุรุษทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง บุรุษหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
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สตรี ดิรัจฉาน-กายตอกาย
สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง
มีความกําหนัดและถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตอง
อาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก
ทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง สัตวดิรจั ฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบุรุษทั้งสอง
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรีหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
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บัณเฑาะก บุรษุ -กายตอกาย
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรษุ หนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้ง
สองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรษุ หนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึน้ ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึง่ กายนั้นของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรษุ หนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนบุรุษทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรษุ หนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสองคน มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง บุรษุ หนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ดวยกาย ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
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บัณเฑาะก สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปน
บัณเฑาะกทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึน้ ทับ อุม
ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น ของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มี
ความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ
ทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตว
ดิรัจฉานทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม
ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะกหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี
ทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
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บุรุษ สัตวดิรัจฉาน-กายตอกาย
บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบุรุษทั้งสอง
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึ่งกายนั้น ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษหนึ่งสัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ดวยกาย
ตองอาบัติ ทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษหนึ่ง สัตวดิรัจฉานหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญเปนบัณเฑาะก
ทั้งสอง มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
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สตรี-กายตอของเนื่องดวยกาย
[๓๘๓] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรี ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จัน ตอง
ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด
บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน
ดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย

สตรี-ของเนื่องดวยกายตอกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น
ของสตรี ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่ง
กายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
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จับ ตอง ซึง่ ของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน ดวย
ของเนื่องดวยกายตองอาบัติทุกกฎ กับอาบัติถุลลัจจัย

สตรี-ของเนือ่ งดวยกายตอของเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก
คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่อง
ดวยกายนั้นของสตรี ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฎ
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึน้ ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ
ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวยของเนื่องดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึง่ ของเนื่องดวยกายนั้น ของสตรี และบัณเฑาะกทั้งสองคน
ดวยของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว

สตรี-ของที่โยนตอกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก
ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรี ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก ตอง ซึ่งกายนั้น ของสตรีทั้งสองคน ดวยของที่โยนไป
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรีทั้งสองคน

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 144

มีความกําหนัด และถูก ตอง ซึ่งกายนั้นของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน
ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

สตรี-ของที่โยนตอเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก ตอง
ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรี ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก ตอง ซึง่ ของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีทั้งสองคน ดวย
ของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของสตรีและ
บัณเฑาะกทั้งสองดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

สตรี-ของที่โยนตอของที่โยน
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และถูก
ตอง ซึ่งของที่โยนมานั้นของสตรี ดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และถูก ตอง ซึง่ ของที่โยนมานั้นของสตรีทั้งสอง ดวยของที่โยน
ไป ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และถูก ตอง ซึ่งของที่โยนมานั้นของสตรีและบัณเฑาะก
ทั้งสองดวยของที่โยนไป ตองอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว.
ภิกษุเปยยาล จบ
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อิตถีเปยยาล

สตรี-กายตอกาย
[๓๘๔] สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด
และสตรี ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง
ซึ่งกายนั้นของภิกษุดวยกาย ภิกษุมคี วามประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย
รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และสตรีทั้งสอง ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก
กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมีความประสงค
จะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก
กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมีความประสงค
จะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
สังฆาทิเสส

สตรี-กายตอของเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี
ถูก คลํา ลูบขึ้น ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของ
เนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายาม
ดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และสตรีทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก
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กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย ภิกษุมี
ความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
ความกําหนัด และทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยกาย
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูต อบผัสสะอยู ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย

สตรี-ของเนื่องดวยกายตอกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี
ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกาย
นั้นของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายาม
ดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และสตรีทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก
กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น ของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมี
ความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งกายนั้น ของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย
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ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูต อบผัสสะอยู ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย

สตรี-ของเนื่องดวยกายตอของเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี
ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึง่ ของ
เนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงค
จะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และสตรีทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด ผลัก กด บีบ
จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยของเนื่องดวยกาย ภิกษุ
มีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และทั้งสองคน ถูก คลํา ลูบลง ลูบขึ้น ทับ อุม ฉุด
ผลัก กด บีบ จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ ดวยของ
เนื่องดวยกาย ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูต อบผัสสะอยู
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

สตรี-ของทีโ่ ยนตอกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี
ถูก ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ดวยของที่โยน ไป ภิกษุมีความประสงคจะ
เสพ พยายามดวยกาย รูต อบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ
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สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และสตรีทั้งสองคน ถูก ตอง ซึ่งกายนั้นของภิกษุ ดวยของที่
โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และทั้งสองคน ถูก ตอง ซึ่งกายนั้น ของภิกษุ ดวยของ
ที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

สตรี-ของทีโ่ ยนตอของเนื่องดวยกาย
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี
ถูก ตอง ซึง่ ของเนื่องดวยกายนั้น ของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมี
ความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และสตรีทั้งสองคน ถูก ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของภิกษุ
ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ
ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสํากัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และทั้งสองคน ถูก ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายนั้นของ
ภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย
รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

สตรี-ของที่โยนตอของที่โยน
สตรีหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรี มีความกําหนัด และสตรี
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ถูก ตอง ซึง่ ของที่โยนมานั้นของภิกษุ ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความ
ประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฎ
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และสตรีทั้งสองคน ถูก ตอง ซึ่งของที่โยนมานั้นของภิกษุ ดวย
ของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะ
อยู ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรีหนึ่ง บัณเฑาะกหนึ่ง ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และทัง้ สองคน ถูก ตอง ซึ่งของที่โยนมานั้นของภิกษุ
ดวยของที่โยนไป ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบ
ผัสสะอยู ตองอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว.
อิตถีเปยยาล จบ
[๓๘๕] ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะ
อยู ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ พยายามดวยกาย แตไมรูตอบผัสสะ
ตองอาบัติทุกกฎ
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ แตไมพยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู
ไมตองอาบัติ
ภิกษุมีความประสงคจะเสพ แตไมพยายามดวยกาย และไมรูตอบ
ผัสสะ ไมตองอาบัติ
ภิกษุมีความประสงคจะใหพน พยายามดวยกาย รูตอบผัสสะอยู
ไมตองอาบัติ
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ภิกษุมีความประสงคจะใหพน พยายามดวยกาย แตไมรตู อบผัสสะ
ไมตองอาบัติ
ภิกษุมีความประสงคจะใหพน แตไมพยายามดวยกาย รูตอบผัสสะ
อยู ไมตองอาบัติ
ภิกษุมีความประสงคจะใหพน แตไมพยายามดวยกาย และไมรู
ตอบผัสสะ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๘๖] ภิกษุไมจงใจถูกตอง ๑ ภิกษุถูกตองดวยไมมีสติ ๑ ภิกษุ
ไมรู ๑ ภิกษุไมยินดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะ
เวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
วินีตวัตถุ
คาถาแสดงชื่อเรื่อง
[๓๘๗ ] เรื่องมารดา เรื่องบิดา เรื่องพี่ เรือ่ งนอง เรื่องชายา
เรื่องยักษี เรื่องบัณเฑาะก เรื่องสตรีหลับ เรื่องสตรีตาย เรื่องสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย เรื่องตุกตาไม เรื่องฉุดตอ ๆ กัน เรื่องสะพาน เรื่อง
หนทาง เรือ่ งตนไม เรื่องเรือ เรือ่ งเชือก เรือ่ งทอนไม เรื่องดัน
ดวยบาตร เรื่องไหว เรือ่ งพยายามแตมิไดจับตอง.

เรื่องมารดา
[๓๘๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจับตองมารดาดวยความรัก
ฉันมารดา เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
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หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฎ
เรื่องธิดา
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจับตองธิดาดวยความรักฉันธิดา เธอ
ไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตอง
อาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฎ
เรื่องพี่นองหญิง
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง จับตองพี่นองหญิงดวยความรักฉัน
พี่นองหญิง เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
เรือ่ งชายา
[๓๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกาย
กับปุราณทุติยิกา เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
เรื่องยักษี
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับนาง
ยักษิณี เธอไดมีความวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
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จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอ
ไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย

เรื่องบัณเฑาะก
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับ
บัณเฑาะก เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย

เรื่องสตรีหลับ
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสตรี
นอนหลับ เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส แลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว

เรื่องสตรีตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสตรี
ตายแลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย

เรื่องสัตวดิรัจฉานตัวเมีย
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติ ทุกกฏ
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เรือ่ งตุกตาไม
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับตุกตา
ไม เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอ
ไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองทุกกฏ

เรื่องฉุดตอ ๆ กัน
[๓๙๐] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีจํานวนมากเอาแขนตอ ๆ กันโอบ
พาภิกษุรูปหนึ่งไป ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส
แลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอยินดีไหม
ภิ. ขาพระพุทธเจาไมยินดี พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นภิกษุ ภิกษุผูไมยินดี ไมตองอาบัติ.

เรือ่ งสะพาน
[๓๙๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด เขยาสะพาน
ที่สตรีขึ้นเดิน เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.

เรือ่ งหนทาง
[๓๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพบสตรีเดินสวนทางมา
มีความกําหนัด ไดกระทบไหล เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติ
สังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ
ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
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เรื่องตนไม
[๓๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ไดเขยา
ตนไมที่สตรีขึ้น เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.

เรื่องเรือ
[๓๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด โคลงเรือ
ที่สตรีลงนั่ง เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.

เรื่องเชือก
[๓๙๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด กระตุก
เชีอกที่สตรีรบั ไว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย

เรือ่ งทอนไม
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหนึ่งฉุดทอนไมที่สตรีถือไว เธอไดมี
ความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
สังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.

เรื่องดันดวยบาตร
[๓๙๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ดันสตรีไป
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ดวยบาตร เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย

เรือ่ งไหว
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด ยกเทาขึ้นถูกตอง
สตรีผูกําลังไหว เธอไดมีความรังเกียจวา เราไมตองสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว

เรื่องพยายามแตมิไดจับตอง
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งพยายามวาจะจับสตรี แตมไิ ดจับตอง
เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไม
ตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
กายสังสัคคสิกขาบทวรรณนา
กายสังสัคคสิกขาบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนอาทิ
ขาพเจาจะกลาวตอไป ในกายสังสัคคสิกขาบทนั้น มีการพรรณนาบท
ที่ยังไมชัดเจน ดังตอไป:-
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[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระอุทายี]
สองบทวา อรฺเ วิหรติ ความวา ไมใชอยูในปาแผนกหนึ่ง
ตางหาก คือ อยูที่สุดแดนขางหนึ่งแหงพระวิหารเขตวันนั่นเอง.
สองบทวา มชฺเฌ คพฺโภ ความวา ก็ที่ตรงกลางวิหารของทาน
พระอุทายีนั้น มีหอง.
บทวา สมนฺตาปริยาคาโร ความวา ก็โดยรอบหองนั้น มีระเบียง
โรงกลมเปนเครื่องลอม. ไดยินวา หองนั้น ทานพระอุทายีสรางใหเปน
หอง ๔ เหลี่ยมจตุรัสที่ตรงกลาง โดยมีโรงกลมเปนระเบียงลอมในภาย
นอก อยางที่คนทั้งหลายอาจเพื่อจะเดินเวียนรอบภายในไดทีเดียว.
บทวา สุปฺปฺต แปลวา จัดตั้งไวเรียบรอย. อธิบายวา เตียง
ดังนั้น จัดวางไวโดยประการใด ๆ และในโอกาสใด ๆ จึงจะกอใหเกิด
ความเลื่อมใส ใหชาวโลกยินดี, ทานไดจัดตั้งไวโดยประการนั้น ๆ ใน
โอกาสนั้น ๆ. แทจริง ทานพระอุทายีนั้น จะกระทํากิจแมสักอยางหนึ่ง
โดยยกขอวัตรขึ้นเปนประธานก็หามิได.
ขอวา เอกจฺเจ วาตปาเน ความวา เปดหนาตางทั้งหลายที่เมื่อ
ปดแลวมีความมืด ปดหนาตางทั้งหลายที่เมื่อเปดแลวมีแสงสวาง.
ขอวา อว วตฺเต สา พฺราหฺมณ ต พฺราหฺมณ เอตทโวจ
ความวา เมื่อพราหมณนั้นกลาวสรรเสริญอยางนี้ นางพราหมณีนั้นเขาใจ
วา พราหมณนี้เลื่อมใสแลว ชะรอยอยากจะบวช เมื่อจะเปดเผยอาการ
ที่นาบัดสีนั้นของตน แมควรปกปดไว มีความมุงหมายจะตัดรอนศรัทธา
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ของพราหมณนั้นอยางเดียว จึงไดกลาวคํามีอาทิวา กุโต ตสฺส อุฬารตฺตตา* นี้
ในบทวา อุฬารตฺตตา นั้น มีวิเคราะหวา ตน (อัธยาศัย) ของผูนั้น
โอฬาร (ดี); เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา มีตนอันโอฬาร. ภาวะแหงบุคคล
ผูมีตนอัน โอฬารนั้น ชื่อวา อุฬารตฺตตา.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา กุลิตฺถีหิ เปนตนตอไป:หญิงแมเจาเรือนทั้งหลาย ชื่อวา กุลสตรี. พวกลูกสาวของตระกูล
ผูไปกับบุรุษอื่นได ชื่อวา กุลธิดา. พวกหญิงวัยรุนมีใจยังไมหนักแนน
เรียกชื่อวา กุลมารี. หญิงสาวที่เขานํามาจากตระกูลอื่น เพื่อเด็กหนุม
ในตระกูล เรียกชื่อวา กุลสุณหา.
(อธิบายสิกขาบทวิภังควาดวยถูกราคะครอบงํา)
บทวา โอติณฺโณ นั้น ไดแก ผูอันราคะซึ่งเกิดในภายในครอบงํา
แลว ประหนึ่งสัตวทั้งหลาย ทีถ่ ูกยักษเปนตนขมขื่นเอาไวฉะนั้น. อีก
อยางหนึ่ง เมื่อไมพิจารณากําหนัดอยูในฐานะที่นากําหนัด ชื่อวาหยั่งลง
สูความกําหนัดเอง ดังสัตวที่ไมพิจารณาตกหลุมเปนตนฉะนั้น. ก็คําวา
โอติณฺโณ นี้ เปนชื่อของภิกษุผูสะพรั่งดวยราคะ เทานั้น แมโดยประการ
ทั้งสอง; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา
โอติณฺโณ นั้น อยางนี้วา ผูกําหนัดนัก ผูมีความเพงเล็ง ผูมีจิตปฏิพัทธ
ชื่อวา ผูถูกราคะครอบงํา.
*บาลี เปนอุฬารตา.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สารตฺโต ไดแก ผูกําหนัดจัด ดวย
กายสังสัคคราคะ.
บทวา อเปกฺขวา ไดแก ผูมีความเพงเลง ดวยความมุงหมายใน
กายสังสัคคะ.
บทวา ปฏิพทฺธจิตฺโต ไดแก ผูมีจิตผูกพันในวัตถุนั้น ดวยกาย
สังสัคคราคะนั่นแหละ.
บทวา วิปริณเตน มีความวาจิตที่ละปกติ กลาวคือภวังคสันตติ
ที่บริสุทธิ์เสีย เปนไปโดยประการอื่น จัดวาแปรปรวนไปผิดรูป หรือ
เปลี่ยนแปลงไปผิดรูป. อธิบายวา จิตเปลี่ยนแปลงอยางใด ชื่อวาผิดรูป,
มีจิตเปลี่ยนแปลงไปอยางนั้น. ก็เพราะเหตุที่จิตนั้นไมลวงเลยความประกอบพรอมดวยกิเลส มีราคะเปนตนไปได; ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
เมื่อตรัสบทภาชนะแหงบทวา วิปริณต นั้น โดยนัยเปนตนวา วิปริณตนฺติ
รตฺตมฺป จิตตฺ  แลวจะทรงแสดงอรรถที่ประสงคในสิกขาบทนี้ในที่สุด จึง
ตรัสวา ก็แตวา จิตที่กําหนัดแลว ชื่อวาจิตแปรปรวน ซึ่งประสงคใน
อรรถนี.้
บทวา ตทหุชาตา ไดแก เด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น คือ สักวาเกิด
ยังมีสีเปนชิ้นเนื้อสด. จริงอยู ในเพราะเคลาคลึงกายกับเด็กหญิง แมเห็น
ปานนี้ ก็ยอ มเปนสังฆาทิเสส, ในเพราะกาวลวงดวยเมถุน ยอมเปน
ปาราชิก, และในเพราะยินดีดวยรโหนิสัชชะ ยอมเปนปาจิตตีย.
บทวา ปเคว ไดแก กอนทีเดียว.
สองบทวา กายสสคฺค สมาปชฺเชยฺย มีความวา พึงถึงความ
ประชิดกายมีจับมือเปนตน คือ ความเปนผูเคลาคลึงดวยกาย. ก็กาย-
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สังสัคคะของภิกษุผูเขาถึงความเคลาคลึงดวยกายนั่นแหละ โดยใจความ
ยอมเปนอัชฌาจาร คือ ความประพฤติลวงแดนแหงสํารวมดวยอํานาจ
ราคะ; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความโดย
ยอแหงสองบทนั้น จึงตรัสบทภาชนะวา เราเรียกอัชฌาจาร.
บทวา หตฺถคฺคาห วา เปนตน เปนบทจําแนกของสองบทนั้น
ทานแสดงโดยพิสดาร ในสิกขาบทนี้. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสคําเปนตน
วา หตฺโถ นาม กุปฺปร อุปาทาย เพื่อแสดงวิภาคแหงอวัยวะ มีมือ
เปนตน ในบทภาชนะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา กุปฺปร อุปาทาย มีความวา หมาย
ถึงที่ตอใหญที่สอง (ตั้งแตขอศอกลงไป). แตในที่อื่นตั้งแตตนแขนถึง
ปลายเล็บ จัดเปนมือ. ในที่นี้ ประสงคตั้งแตขอศอกพรอมทั้งปลาย
เล็บ.
บทวา สุทฺเกสาน ไดแก ผมทีไ่ มเจือดวยดายเปนตน
คือ
ผมลวน ๆ นัน่ เอง. คําวา ชอง นี้ เปนชื่อของมัดผมที่ถักดวยผม ๓
เกลียว.
บทวา สุตฺตมิสฺสา ไดแก ชองทีเ่ ขาเอาดาย ๕ สี แซมในผม.
บทวา มาลามิสฺสา ไดแก ชองที่เขาแซมดวยดอกมะลิเปนตน
หรือถักดวยผม ๓ เกลียว. อีกอยางหนึ่ง กําผมที่แซมดวยดอกไมอยาง
เดียว แมไมไดถัก ก็พึงทราบวา ชอง ในที่นี้.
บทวา หิรฺมิสฺสา ไดแก ชองที่แซมดวยระเบียบกหาปณะ.
บทวา สุวณฺณมิสสา ไดแก ชองที่ประดับดวยสายสรอยทองคํา
หรือดวยสังวาลเปนตน.
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บทวา มุตฺตามิสฺสา ไดแก ชองที่ประดับดวยแกวมุกดา.
บทวา มณิมิสฺสา ไดแก ชองที่ประดับดวยแกวมณีรอยดาย. จริง
อยู เมื่อภิกษุจับชองชนิดใดชนิดหนึง่ ในชองเหลานี้เปนสังฆาทิเสสทั้งนั้น.
ความพนไมมีแกภิกษุผูแกตัววา ขาพเจาไดจับชองที่เจือ.
สวนผม เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาดวยเวณิศัพท ใน
บทวา เวณิคฺคาห นี.้ เพราะเหตุนั้น แมภิกษุใดจับผมเสนเดียว, แม
ภิกษุนั้น ก็เปนอาบัติเหมือนกัน.
รางกายที่เหลือ เวนมือและชองผมมีประการทุกอยาง ซึ่งมีลักษณะ
ดังที่กลาวแลว ในคําวา หตฺถฺจ เวณิฺจ เปตฺวา นี้ พึงทราบวา
อวัยวะ บรรดาอวัยวะมีมือเปนตน ที่กําหนดแลวอยางนี้ การจับมือ ชื่อวา
หัตถัคคาหะ. การจับชองผม ชื่อวา เวณิคคาหะ. การลูบคลําสรีระที่
เหลือ ชื่อวา การลูบคลําอวัยวะอันใดอันหนึ่งก็ตาม อรรถนี้วา ภิกษุใด
พึงถึงการจับมือก็ตาม การจับชองผมก็ตาม การลูบคลําอวัยวะอยางใด
อยางหนึ่งก็ตาม, เปนกองอาบัติสังฆาทิเสสแกภิกษุนั้น ดังนี้ เปนใจความ
แหงสิกขาบท.
[อรรถกถาธิบายบทภาชนียวาดวยการจับมือเปนตน]
อนึ่ง การจับมือก็ดี การจับชองผมก็ดี การลูบคลําอวัยวะที่เหลือ
ก็ดี ทั้งหมดโดยความตางกันมี ๑๒ อยาง เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงความ
ตางกันนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสบทภาชนะแหงบทวา หัตถัคคาหะ
เปนตนนั้น โดยนัยมีอาทิวา อามสนา ปรามสนา ดังนี้.
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บรรดาบทวา อามสนา เปนตนนั้น ๒ บทที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา อามสนา นาม อามฏมตตา และวา ฉุปนนฺนาม ผุฏ มตฺตา นี้
มีความแปลกกันดังตอไปนี้ การถูกตอง คือ การเสียดสีในโอกาสที่
ถูกตองเทานั้น ไมถึงกับเลยโอกาสทีถ่ ูกตองไป ชื่อวา อามสนา. จริงอยู
การเสียดสีนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา อามัฏฐมัตตา. กิริยาสักวา
ถูกตองไมเสียดสี ชื่อวา ฉุปนัง. ถึงแมในบทเดียวกันนั้นเองที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ในนิเทศแหง อุมฺมสนา และ อุลฺลงฺฆนา วา อุทธ
อุจฺจารณา ดังนี้ ก็มีความแปลกกันดังตอไปนี้:- บทที่ ๑ ตรัสดวย
สามารถแหงกายของคนถูกตองขางบนกายของหญิง. บทที่ ๒ ตรัสดวย
สามารถแหงการยกกายของหญิงขึ้น. บทที่เหลือ ปรากฏชัดแลวแล.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงประเภทแหงอาบัติโดย
พิสดาร ดวย สามารถแหงบทเหลานี้ ของภิกษุผูถูกราคะครอบงําแลวมีจิต
แปรปรวน ถึงความเคลาคลึงกาย จึงตรัสคําเปนตนวา หญิง ๑ ภิกษุ
มีความสําคัญวาเปนหญิง ๑ มีความกําหนัด ๑ เคลาคลึงกายดวยกายกับ
หญิงนั้น ๑ ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยบทเหลานั้น ดังนี้:- คําวา ภิกฺขุ จ น อิตฺถิยา
กาเยน กาย ความวา ภิกษุนั้นมีความกําหนัด ๑ มีความสําคัญเปน
หญิง ๑ (เคลาคลึงกายของหญิง) ดวยกายของตน บทวา น เปนเพียง
นิบาต. อีกอยางหนึ่ง ความวา (เคลาคลึง) กายนั่น คือ กายตางดวยมือ
เปนตนของหญิงนั้น.
คําวา อามสติ ปรามสิ ความวา ก็ภิกษุประพฤติลวงละเมิด
โดยอาการแมอยางหนึ่ง บรรดาการจับตองเปนตนเหลานี้นั่นแล ตอง
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สังฆาทิเสส, ในการจับตองเปนตนนั้น เมื่อภิกษุจับตองคราวเดียวเปน
อาบัติตัวเดียว, เมื่อจับตองบอย ๆ เปนสังฆาทิเสสทุก ๆ ประโยค. เเม
เมื่อลูบคลํา หากวา ไมปลอยใหพนจากกายเลย สาย ยาย ไส มือก็ดี
กายก็ดี ของตนไปขางโนน ขางนี้, เมื่อลูบคลําอยู แมตลอดทั้งวัน ก็
เปนอาบัติตัวเดียวเทานั้น. ถาปลอยใหพนจากกายแลว ๆ เลา ๆ ลูบคลํา
เปนอาบัติทุก ๆ ประโยค. เมื่อลูบลง ถาไมใหพนจากกายเลย ลูบตั้งแต
กระหมอมของหญิงลงไปจนถึงหลังเทา ก็เปนอาบัติเพียงตัวเดียว. ก็ ถาวา
ถึงที่นั้น ๆ บรรดาที่มีทองเปนตน ปลอย (มือ) แลวลูบลงไป เปน
อาบัติทุก ๆ ประโยค.
พึงทราบวินิจฉัยแมในการลูบขึ้น ดังนี้:- เมือ่ ภิกษุลูบขึ้นตั้งแตเทา
ไปจนถึงศีรษะ ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
พึงทราบวินิจฉัยการทับลง ดังนี้:- เมื่อภิกษุจับมาตุคามที่ผม
แลวกดลง กระทําอัชฌาจารตามปรารถนา มีการจูบเปนตนแลวปลอย
เปนอาบัติตัวเดียว. เมื่อภิกษุกดหญิงที่เงยขึ้นแลว ใหกมลงบอย ๆ เปน
อาบัติทุก ๆ ประโยค.
พึงทราบวินิจฉัยแมในการอุม ดังนี้:- เมื่อภิกษุจับมาตุคามที่ผม
ก็ดี ที่มือทั้งสองก็ดี ใหลุกขึ้น มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในการฉุด ดังนี้:- ภิกษุฉุดมาตุคามใหหันหนามา
หาตน ยังไมปลอย ( มือ) เพียงใด เปนอาบัติตัวเดียวเพียงนั้นแล เมื่อ
ปลอยวาง (มือ) แลวกลับฉุดมาแมอีก เปนอาบัติทุก ๆ ประโยค.
พึงทราบวินิจฉัยในการผลัก ดังนี้:- ก็เมื่อภิกษุจับที่หลังมาตุคาม
ลับหลังแลวผลักไป มีนยั เชนนี้เหมือนกัน.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 163

พึงทราบวินิจฉัยในการกด ดังนี:้ - เมื่อภิกษุจับที่มือ หรือที่แขน
มาตุคามใหแนนแลว เดินไปแมสิ้นระยะโยชนหนึ่ง เปนอาบัติเพียงตัว
เดียว. เมื่อปลอยจับ ๆ เปนอาบัติทุกๆ ประโยค, พระมหาสุมเถระกลาววา
เมื่อไมปลอยถูกตอง หรือสวมกอดก็ดี บอย ๆ เปนอาบัติทุก ๆ ประโยค
ฝายพระมหาปทุมเถระกลาววา การจับเดิมนั่นแหละเปนประมาณ, เพราะเหตุนั้น ภิกษุยังไมปลอย (มือ) ตราบใด เปนอาบัติเพียงตัวเดียว
ตราบนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในการบีบ ดังนี้:- เมื่อภิกษุบีบดวยผาก็ดี เครื่อง
ประดับก็ดี ไมถูกตองตัวเปนถุลลัจจัย, เมื่อถูกตองตัว เปนสังฆาทิเสส
เปนอาบัติตัวเดียวโดยประโยคเดียว, เปนอาบัติตาง ๆ ดวยประโยคตาง ๆ
กัน. ในการจับและถูกตอง แมเมื่อไมกระทําวิการอะไร ๆ อืน่ ยอมตอง
อาบัติแมดวยอาการเพียงจับ เพียงถูกตอง.
บรรดาอาการ มีการจับตองเปนตนนี้ อยางกลาวมานี้ เมื่อภิกษุ
มีความสําคัญในหญิงวาเปนผูหญิง ประพฤติลวงละเมิดดวยอาการแมอยาง
หนึ่ง เปนสังฆาทิเสส. เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูมีความสงสัย แมภิกษุ
สําคัญในหญิงวาเปนบัณเฑาะก เปนบุรุษ และเปนดิรัจฉาน ก็เปนถุลลัจจัย
เหมือนกัน. เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูมีความสําคัญในบัณเฑาะกวาเปน
บัณเฑาะก เปนทุกกฏแกภิกษุผูมีความสงสัย. สําหรับภิกษุผูสําคัญ (ใน
บัณเฑาะก) วาเปนบุรุษ เปนดิรัจฉาน และเปนหญิงเปนทุกกฏเหมือนกัน.
ภิกษุมีความสําคัญในบุรุษวา เปนบุรุษก็ดี มีความสงสัยก็ดี มีความสําคัญ
วา เปนหญิง เปนบัณเฑาะก เปนสัตวดิรัจฉานก็ดี เปนทุกกฏทั้งนั้น.
แมในสัตวดิรัจฉาน ก็เปนทุกกฎโดยอาการทุกอยางเหมือนกันแล. บัณฑิต
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พึงกําหนดอาบัติเหลานี้ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในเอกมูลกันแลว
ทราบอาบัติทวีคูณ แมในทวิมูลกัน ที่ตรัสโดยอุบายนี้ และโดยอํานาจ
แหงคําวา เทฺว อิตฺถิโย ทฺวินฺน อิตฺถีน เปนตน.
เหมือนอยางวา ในหญิง ๒ คน พึงทราบสังฆาทิเสส ๒ ตัว ฉันใด
ในหญิงมากคน พึงทราบสังฆาทิเสสมากตัว ฉันนั้น. จริงอยู ภิกษุใด
เอาแขนทั้งสองรวบจับหญิงมีจํานวนมากคนที่ยืนรวมกันอยู ภิกษุนั้นตอง
สังฆาทิเสสมากตัว ดวยการนับจํานวนหญิงที่ตนถูกตอง ตองถุลลัจจัย
ดวยการนับหญิงที่อยูตรงกลาง. จริงอยู หญิงเหลานั้นยอมเปนอันภิกษุ
นั้นจับตองดวยของเนื่องดวยกาย.
อนึ่ง ภิกษุใด จับนิ้วมือ หรือผมของหญิงจํานวนมากรวมกัน,
ภิกษุนั้น พระวินัยธรอยานับนิ้วมือ หรือเสนผมปรับ พึงนับหญิงปรับ
ดวยสังฆาทิเสส และเธอยอมตองถุลลัจจัยดวยการนับหญิงทั้งหลายผูมี
นิ้วมือและผมอยูตรงกลาง. จริงอยู หญิงเหลานั้น ยอมเปนผูอันภิกษุนั้น
จับตองแลว ดวยของที่เนื่องดวยกาย แตเมื่อภิกษุรวบจับหญิงเปนอัน
มาก ดวยของที่เนื่องดวยกาย มีเชือกและผาเปนตน ยอมตองอาบัติถุลลัจจัย ดวยการนับหญิงทั้งหมดผูอยูภายในวงลอมนั้นแล. ในมหาปจจรี
ทานปรับทุกกฏ ในพวกหญิงที่ไมไดถูกตองดวย. บรรดานัยกอนและนัย
ที่ทานกลาวไวในมหาปจจรีนั้น เพราะขึ้นชื่อวา การจับตองของเนื่อง
ดวยกาย กับของเนื่องดวยกาย ไมมีในบาลี; เพราะฉะนั้นแล นัยกอน
ที่ทานรวบรวมของเนื่องดวยกายทั้งหมดเขาดวยกัน
กลาวไวในมหาอรรถกถาและกุรุนที ปรากฏวาถูกตองกวาในอธิการนี้.
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ก็ภิกษุใดมีความกําหนัดจัดเทากัน ในหญิงทั้งหลายผูยืนเอามือจับ
มือกันอยูตามลําดับ จับหญิงหนึ่งที่มือ, ภิกษุนั้นยอมตองอาบัติสังฆาทิเสสตัวเดียว ดวยสามารถแหงหญิงคนที่ตนจับ, ตองอาบัติถุลลัจจัยหลาย
ตัว ตามจํานวนแหงหญิงนอกนี้ โดยนัยกอนนั่นแล. ถาวาภิกษุนั้นจับ
หญิงนั้น ทีผ่ า หรือที่ดอกไมอันเปนของเนื่องดวยกาย ยอมตองอาบัติ
ถุลลัจจัยมากตัว ตามจํานวนแหงหญิงทั้งหมด. เหมือนอยางวา ภิกษุรวบ
จับหญิงทั้งหลาย ดวยเชือกและผาเปนตน ยอมเปนอันจับตองหลอนแม
ทั้งหมด ดวยของเนื่องดวยกาย ฉันใดแล, แมในอธิการนี้ หญิงทั้งหมด
ก็เปนอันภิกษุจับตองแลว ดวยของเนื่องดวยกาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ฉะนี้แล.
ก็ถาวา หญิงเหลานั้นยืนจับกันและกันที่ชายผา, และภิกษุนี้จับ
หญิงคนแรกในบรรดาหญิงเหลานั้น ที่มือ, เธอตองอาบัติสังฆาทิเสส
ดวยอํานาจแหงหญิงคนที่ตนจับ, ตองทุกกฏหลายตัวตามจํานวนแหงหญิง
นอกนี้ โดยนัยกอนนั่นแล. ดวยวา ของที่เนื่องดวยกายกับของที่เนื่องดวย
กายของหญิงเหลานั้นทั้งหมด เปนอันภิกษุนั้นจับตองแลว โดยนัยกอน
เหมือนกัน. ก็ถาแมนวา ภิกษุนั้นจับหญิงนั้นเฉพาะของที่เนื่องดวยกาย
เทานั้น, ตองทุกกฎหลายตัวตามจํานวนแหงหญิงนอกนี้ โดยนัยถัดมา
นั่นเอง.
ก็ภิกษุใด เบียดผูหญิงที่นุงผาหนา ถูกผาดวยกายสังสัคคราคะ,
ภิกษุนั้นตองถุลลัจจัย เบียดผูหญิงที่นุงผาบางถูกผา, ถาวาในที่ซึ่งถูกกัน
นั้น ขนของผูหญิงที่ลอดออกจากรูผาถูกภิกษุ หรือขนของภิกษุแยงเขาไป
ถูกหญิง หรือขนทั้งสองฝายถูกกันเทานั้น, เปนสังฆาทิเสส. เพราะวา
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แมถูกรูปที่มวี ิญญาณครอง หรือไมมีวิญญาณครอง (ของหญิง) ดวยกรรมชรูปที่มีวิญาณ (ของตน) ก็ดี ถูกรูปที่มีวิญญาณครอง หรือไมมีวิญญาณครอง (ของหญิง) ดวยผมเปนตน แมไมมีวิญญาณครองก็ดี ยอม
ตองสังฆาทิเสสเหมือนกัน. ในการทีข่ นตอขนถูกกันนั้น ในกุรุนทีกลาววา
พึงนับขนปรับสังฆาทิเสส. แตในมหาอรรถกถากลาววา ไมควรนับขน
ปรับอาบัติ, ภิกษุนั้นตองสังฆาทิเสสตัวเดียวเทานั้น สวนภิกษุไมปูลาด
นอนบนเตียงของสงฆ จึงควรนับขนปรับอาบัติ. คําของพระอรรถกถา
นั่นแหละชอบ. เพราะวา อาบัตินี้ปรับดวยอํานาจแหงหญิง ไมใชปรับ
ดวยอํานาจแหงสวน ฉะนี้แล.
[ความตางกันแหงมติของพระเถระ ๒ รูป]
ในอธิการนี้ทานตั้งคําถามวา ก็ภิกษุใด คิดวา จักจับขอเนื่อง
ดวยกาย แลวจับกายก็ดี คิดวา จักจับกาย แลวจับของเนื่องดวยกายก็ดี
ภิกษุนั้นจะตองอาบัติอะไร ?
พระสุมเถระตอบกอนวา ตองอาบัติตามวัตถุเทานั้น. ไดยินวา
ลัทธิของทานมีดังนี้:วัตถุ ๑ สัญญา ๑ ราคะ ๑ ความรับรูผัสสะ ๑ เพราะ ฉะนั้น ควรปรับครุกาบัติ ที่กลาวแลวในนิเทศตามที่ทรง
อธิบายไว.
ในคาถานี้ วัตถุ นั้น ไดแก ผูหญิง. สัญญา นัน้ ไดแก ความสําคัญวา
เปนผูหญิง. ราคะ นั้น ไดแก ความกําหนัดในการเคลาคลึงดวยกาย. ความ
รับรูผัสสะ นัน้ ไดแก ความรูสึกผัสสะในการเคลาคลึงดวยกาย. เพราะ-
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ฉะนั้น ภิกษุใดมีความสําคัญวาเปนผูหญิง ดวยความกําหนัด ในอันเคลาคลึงดวยกาย คิดวา จักจับของเนื่องดวยกาย แมพลาดไปถูกกาย, ภิกษุ
นั้น ตองสังฆาทิเสส เปนโทษหนักแท, ฝายภิกษุนอกนี้ ตองถุลลัจจัย
ฉะนี้แล.
ฝายพระมหาปทุมเถระ กลาววา
เมื่อความสําคัญผิดไป และการจับ ก็พลาดไป อาบัติ
หนักในนิเทศตามที่ทรงอธิบายไว ยอมไมปรากฏในการจับ
นั้น.
ลัทธิของทานเลามีดังนี้:- จริงอยู ทานปรับสังฆาทิเสสแกภิกษุผูมี
ความสําคัญในผูหญิงวาเปนผูหญิง, แตความสําคัญวาเปนผูหญิง อันภิกษุนี้
ใหคลาดเสีย, ความสําคัญในของเนื่องดวยกายวาเปนของเนื่องดวยกาย อัน
เธอใหเกิดขึ้นแลว, ก็แมเธอจับของเนื่องดวยกายนั้น ทานปรับถุลลัจจัย.
อนึ่ง การจับเลา อันภิกษุ ก็ใหคลาดเสีย เธอไมไดจับของ
เนื่องดวยกายนั้น แตไดจับผูหญิง; เพราะฉะนั้น สังฆาทิเสส ชื่อวายัง
ไมปรากฏ ในเพราะการจับนี้ เพราะไมมีความสําคัญวาเปนผูหญิง, ถุลลัจจัย ชื่อวาไมปรากฏ เพราะของเนื่องดวยกาย เธอก็ไมไดจับ, แตปรับ
เปนทุกกฏ เพราะเธอถูกดวยกายสังสัคคราคะ, จริงอยู เมื่อถูกวัตถุเชนนี้
ดวยกายสังสัคคราคะ คําวา ไมเปนอาบัติ ไมม;ี เพราะฉะนั้น จึงเปน
ทุกกฏแท.
ก็แล พระมหาสุมเถระ ครันกลาวคํานี้แลว จึงกลาวจตุกกะนี้วา
ภิกษุคิดวา จักจับรูปที่มีความกําหนัด แลวจับรูปทีม่ ีความกําหนัด เปน
สังฆาทิเสส, คิดวา จักจับรูปที่ปราศจากความกําหนัด แลวจับรูปที่
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ปราศจากความกําหนัด เปนทุกกฏ คิดวา จักจับรูปที่มีความกําหนัด
ไพลไปจับรูปที่ปราศจากความกําหนัด เปนทุกกฏ คิดวา จักจับรูปที่ปราศจากความกําหนัด ไพลไปจับรูปที่มีความกําหนัด เปนทุกกฏเหมือนกัน.
พระมหาปทุมเถระกลาวแลวอยางนี้ แมก็จริง, ถึงอยางนั้นในวาทะ
ของพระเถระทั้งสองนี้ ก็วาทะของพระมหาสุมเถระเทานั้น ยอมสมดวย
พระบาลีนี้วา ผูหญิง ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนผูหญิง ๑ มีความ
กําหนัด ๑ ถูก คลํา จับ ตอง ซึ่งของเนื่องดวยกายของผูหญิงดวยกาย
ตองอาบัติถุลลัจจัย และดวยวินิจฉัยในอรรถกถามีอาทิวา ก็ภิกษุใด เอา
แขนทั้งสองรวบจับหญิงหลายคนที่ยืนรวมกันอยู , ภิกษุนั้น ตองสังฆาทิเสส
เทากับจํานวนหญิงที่ตนถูกตอง ดังนี้.
ก็ถาวา การจับ ชื่อวาคลาดไป ดวยความคลาดแหงสัญญาเปนตน
จะพึงมีไซร, พระผูมีพระภาคเจา พึงตรัสความแปลกแหงบาลี โดยนัย
เปนตนวา กายปฏิพทฺธฺจ โหติ กายสฺี จ ดังนี้บาง เหมือนตรัสไว
ในบาลีเปนตนวา ปณฺฑโก จ โหติ อิตฺถีสฺี ดังนี้. ก็เพราะความ
แปลกกันนั้น พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสไวแลว; ฉะนั้น ความเปนตาม
วัตถุวา เมื่อมีความสําคัญในผูหญิงวาเปนผูหญิง เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุ
ผูถูกตองผูหญิง, เปนถุลลัจจัย แกภิกษุผูถูกตองของเนื่องดวยกาย ดังนี้
เทานั้น ยอมถูก.
จริงอยู แมในมหาปจจรี ทานกลาววา เมื่อหญิงดําหมผาสีเขียว
นอน ภิกษุคิดวา จักเบียดกาย แลวเบียดกาย เปนสังฆาทิเสส, คิดวา
จักเบียดกาย แลวเบียดผาสีเขียว เปนถุลลัจจัย, คิดวา จักเบียดผาเขียว
แลวเบียดผาเขียว เปนถุลลัจจัย.
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ก็วัตถุมิสสกนัยนี้ใด ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว โดยนัยมีคําวา
อิตฺถี จ ปณฺฑโก จ เปนตน, ในมิสสกวัตถุแมนั้น อาบัติทั้งหลายที่
พระองคตรัสไว ดวยอํานาจความสําคัญ และความสําคัญผิดในวัตถุ อัน
ผูไมงมงายในพระบาลี พึงทราบ.
สวนในวาระวาดวยของเนื่องดวยกายกับกาย เมื่อภิกษุมีความสําคัญ
ในผูหญิงวาเปนผูหญิง และจับของเนื่องดวยกาย เปนถุลลัจจัย, ใน
บัณเฑาะกที่เหลือ เปนทุกกฎทุก ๆ บท, แมในวาระวาดวยกายกับของ
เนื่องดวยกาย ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
ในวาระวาดวยของเนื่องดวยกายกับของที่เนื่องดวยกาย และในวาระ
ทั้งหลาย มีวาระวาดวยกายกับของที่ซัดไปเปนตน คงเปนทุกกฏแกภิกษุ
นั้น เหมือนกันทุก ๆ บท.
แตวาระเปนอาทิวา "อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี สารตฺโต จ อีตฺถี
จ น ภิกฺขุสฺส กาเยน กาย" พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจแหงความ
กําหนัดจัด ของมาตุคามในภิกษุ.
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา อิตฺถี จ น ภิกฺขุสฺส กาเยน กาย
มีความวา หญิงผูมีความกําหนัดจัดในภิกษุ จึงไปยังโอกาสที่เธอนั่ง หรือ
นอน แลวจับถูกกายของภิกษุนั้นดวยกายของตน.
ขอวา เสวนาธิปฺปาโย กาเยน วายมติ ผสฺส ปฏิวิชานาติ มี
ความวา ภิกษุซึ่งหญิงนั้นจับตองแลว หรือถูกตองอยางนั้นแลว เปนผูมี
ความประสงคในอันเสพ ถาขยับ หรือไหวกาย แมนอยหนึ่ง เพื่อรับรู
ผัสสะ, เธอตองสังฆาทิเสส.
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ในบทวา หญิง ๒ คน นี้. ในหญิง
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และบัณเฑาะกเปนทุกกฏกับสังฆาทิเสส. ดวยอุบายนี้ คําวา ผูหญิงถูก
นิสสัคคียวัตถุ, ภิกษุมีความประสงคในอันเสพพยายามดวยกาย, แตไม
รับรูผัสสะ ตองทุกกฏ ดังนี้ ยังมีอยู เพียงใด, ชนิดตองอาบัติ พึงทราบ
ตามนัยกอนนั่นแหละ เพียงนั้น.
ก็แล ในคํานี้ ขอวา กาเยน วายมติ น จ ผสฺส ปฏิวิชานาติ
ความวา ภิกษุเห็นผูหญิงขวางดอกไม หรือผลไมที่ตนขวางไป ดวย
ดอกไม หรือผลไมสําหรับขวางของหลอน จึงทํากายวิการ คือ กระดิก
นิ้ว หรือยักคิ้ว หรือหลิว่ ตา หรือทําวิการเห็นปานนั้นอยางอื่น ภิกษุนี้
เรียกวา พยายามดวยกาย แตไมรับรูผัสสะ. แมภิกษุนี้ชื่อวา ตองทุกกฏ
เพราะมีความพยายามดวยกาย. ผูหญิง ๒ คน ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว,
บัณเฑาะกกับผูหญิง ตองทุกกฏ ๒ ตัวเหมือนกัน.
[อธิบายอาบัติและอนาบัติโดยลักษณะ]
พระผูม ีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงชนิดแหงอาบัติโดยพิสดาร ดวย
อํานาจแหงวัตถุอยางนี้แลว บัดนี้จะทรงแสดงอาบัติและอนาบัติโดยยอ
ดวยอํานาจลักษณะ จึงตรัสคําวา เสวนาธิปฺปาโย เปนอาทิ.
บรรดานัยเหลานั้น นัยแรกเปนสังฆาทิเสสดวยครบองค ๓ คือ
ภิกษุเปนผูอันหญิงถูกตองมีอยู ๑ มีความประสงคในอันเสพ พยายาม
ดวยกาย ๑ รับรูผัสสะ ๑ นัยที่สองเปนทุกกฏ ดวยครบองค ๒ คือเพราะ
พยายามเหมือนในการถูกนิสสัคคียวัตถุดวยนิสสัคคียวัตถุ ๑ เพราะไมรับรู
ผัสสะเหมือนในการไมถกู ตอง ๑. นัยที่ ๓ ไมเปนอาบัติแกเธอผูไมพยายาม
ดวยกาย.
จริงอยู ภิกษุใดมีความประสงคจะเสพ แตมีการนิ่ง รับรู คือยินดี
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เสวยผัสสะอยางเดียว, ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น เพราะไมมีอาบัติในอาการ
สักวา จิตตุปบาท.
สวนนัยที่ ๔ แมความรับรูผัสสะก็ไมมี เหมือนในการถูกนิสสัคดียวัตถุ ดวยนิสสัคคียวัตถุ, มีแตสักวาจิตตุปบาทอยางเดียวเทานั้น; เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนอาบัติ. ไมเปนอาบัติในเพราะอาการทั้งปวง ของ
ภิกษุผูประสงคจะใหพน.
ก็แล ในฐานะนี้ พึงทราบอธิบายวา ภิกษุใดถูกผูหญิงจับ จะ
ใหหญิงนั้นพนจากสรีระของตน จึงผลัก หรือ ตี, ภิกษุนี้ ชื่อวา
พยายามดวยกาย รับรูผัสสะ. ภิกษุใดเห็นผูหญิงกําลังมาใครจะพนจาก
หญิงนั้น จึงตวาดใหหนีไป, ภิกษุนี้ ชื่อวา พยายามดวยกาย แตไม
รับรูผัสสะ. ภิกษุใดเห็นทีฆชาติเชนนั้นเลื้อยขึ้นบนกาย แตไมสลัดดวย
คิดวา มันจงคอย ๆ ไป, มันถูกเราสลัดเขา จะพึงเปนไปเพื่อความ
พินาศ, หรือรูวาหญิงทีเดียวถูกตัว แตนิ่งเฉย ทําเปนไมรูเสียดวยคิดวา
หญิงนี้รูวา ภิกษุนี้ ไมมีความตองการเรา แลวจักหลีกไปเองแหละ หรือ
ภิกษุหนุมถูกผูหญิงมีกําลังกอดไวแนน แมอาการหนี แตตองนิ่งเฉย
เพราะถูกยึดไวมั่น ภิกษุนี้ ชื่อวา ไมไดพยายามดวยกาย แตรบั รูผัสสะ.
สวนภิกษุใดเห็นผูหญิงมา แลวเปนผูนงิ่ เฉยเสียดวยคิดวา หลอนจงมากอน,
เราจักตี หรือผลักหลอนแลวหลีกไปเสียจากนั้น ภิกษุนี้ พึงทราบวา มี
ความประสงคจะพนไปไมพยายามดวยกาย ทั้งไมรับรูผัสสะ.
บทวา อสฺจิจฺจ มีความวา ไมจงใจวา เราจักถูกผูหญิงคนนี้
ดวยอุบายนี้. จริงอยู เพราะไมจงใจอยางนั้น เมื่อภิกษุแมถูกตองตัว
มาตุคามเขาในคราวที่รับบาตรเปนตน ยอมไมเปนอาบัติ.
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บทวา อสติยา มีความวา ภิกษุเปนผูสงใจไปในที่อื่น คือ ไมมี
ความนึกวา เราจักถูกตองมาตุคาม เพราะไมมีสติอยางนี้ ไมเปนอาบัติ
แกภิกษุผูถูกตองในเวลาเหยียดมือและเทาเปนตน.
บทวา อชานนฺตสฺส มีความวา ภิกษุเห็นเด็กหญิงมีเพศคลาย
เด็กชาย ไมรูวา เปนผูหญิง ถูกตองดวยกรณียกิจบางอยางเทานั้น ไม
เปนอาบัติแกภิกษุผูไมรูวา เปนผูหญิง และถูกตองดวยอาการอยางนี้.
บทวา อสาทิยนฺตสฺส มีความวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมยินดี
การเคลาคลึงดวยกาย เหมือนไมเปนอาบัติแกภิกษุที่ถูกผูหญิงจับแขนกัน
และกันหอมลอมพาเอาไปฉะนั้น ภิกษุบาเปนตน มีนัยดังกลาวแลวแล.
และพระอุทายีเถระเปนอาทิกัมมิกะในสิกขาบทนี้ ไมเปนอาบัติแกทานผู
เปนอาทิกัมมิกะนั้น ฉะนี้แล.
บทภาชนียวรรณนาจบ
บรรดาสมุฎฐานเปนตน สิกขาบทนี้ มีสมุฎฐานดุจปฐมปาราชิก
สิกขาบท ยอมเกิดขึ้นทางกายกับจิต เปนกิริยา สัญญาวิโมกข สจิตตกะ
โลกวัชชะ กายกรรม อกุศลจิต มีเวทนา ๒ โดยเปนสุขเวทนาและ
อุเบกขาเวทนาทั้งสองแล.
วินีตวัตถุในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
พึงทราบวินิจฉัย ในวินีตวัตถุทั้งหลายตอไปนี้:สองบทวา มาตุยา มานุปฺเปเมน ความวา ยอมจับตองกาย
ของมารดาดวยความรักฉันมารดา. ในเรื่องลูกสาวและพี่นองสาว ก็มี
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นัยนี้เหมือนกัน. ในพระบาลีนั้น พระผูมีพระภาคเจาปรับอาบัติทุกกฏ
เหมือนกันทั้งนั้น แกภิกษุผูจับตอง ดวยความรักอาศัยเรือนวา ผูนี้
เปนมารดาของเรา นี้เปนธิดาของเรา นี้เปนพี่นองสาวของเรา เพราะ
ขึ้นชื่อวาผูหญิงแมทั้งหมด จะเปนมารดาก็ตาม เปนธิดาก็ตาม เปนขาศึก
แกพรหมจรรยทั้งนั้น.
ก็เมื่อภิกษุระลึกถึงพระอาญานี้ ของพระผูมีพระภาคเจา ถาแมนวา
เห็นมารดาถูกกระแสน้ําพัดไป ไมควรจับตองดวยมือเลย. แตภิกษุผูฉลาด
พึงนําเรือ หรือแผนกระดาน หรือทอนกลวย หรือทอนไมเขาไปให
เมื่อเรือเปนตนนั้นไมมี แมผากาสาวะนําไปวางไวขางหนา แตไมควร
กลาววา จงจับที่นี้. เมื่อทานจับแลว พึงสาวมาดวยทําในใจวา เราสาว
บริขารมา. ก็ถามารดากลัว พึงไปขางหนา ๆ แลวปลอบโยนวา อยากลัว
ถามารดาถูกน้ําพัดไปรีบขึ้นคอ หรือจับที่มือของภิกษุผูเปนบุตร ภิกษุ
อยาพึงสลัดวา หลีกหนีไป หญิงแก พึงสงไปใหถึงบก. เมื่อมารดา
ติดหลมก็ดี ตกลงไปในบอก็ดี มีนัยเหมือนกันนี้. อธิบายวา ภิกษุพึง
ฉุดขึ้น แตอยาพึงจับตองเลย.
[อธิบายวัตถุที่เปนอนามาส]
ก็มิใชแกรางกายของมาตุคามอยางเดียวเทานั้น เปนอนามาส แม
ผานุงและผาหมก็ดี สิ่งของเครื่องประดับก็ดี จนชั้นเสวียนหญาก็ตาม
แหวนใบตาลก็ตาม เปนอนามาสทั้งนั้น. ก็แลผานุงและผาหมนั้นตั้งไว
เพื่อตองการใชเปนเครื่องประดับเทานั้น. ก็ถาหากวามาตุคามวางผานุง
หรือผาหมไวในที่ใกลเทา เพื่อตองการใหเปลี่ยนเปนจีวร ผานั้น
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สมควร. ก็บรรดาเครื่องประดับ ภัณฑะที่เปนกัปปยะ มีเครื่องประดับศีรษะ
เปนตน อันมาตุคามถวายวา ทานเจาคะ ขอพระคุณทานโปรดรับสิ่งนี้
เถิด ภิกษุควรรับไว เพื่อเปนเครื่องใช มีฝกมีดโกนและเข็มเปนตน.
สวนภัณฑะที่ทําดวยทอง เงิน และแกวมุกดาเปนตน เปนอนามาสแท
ถึงแมเขาถวาย ก็ไมควรรับ.
อนึ่ง มิใชแตเครื่องประดับที่สวมรางกาย ของหญิงเหลานั้น
อยางเดียวเทานั้น จะเปนอนามาส. ถึงรูปไมก็ดี รูปงาก็ดี รูปเหล็กก็ดี
รูปดีบุกก็ดี รูปเขียนก็ดี รูปที่สําเร็จดวยรัตนะทุกอยางก็ดี ที่เขากระทํา
สัณฐานแหงหญิง ชั้นที่สุดแมรูปที่ปนดวยแปง ก็เปนอนามาสทั้งนั้น.
แตไดของที่เขาถวายวา สิ่งนี้จงเปนของทาน เวนของที่สําเร็จดวยรัตนะ
ทุกอยาง ทําลายรูปที่เหลือ นอมเอาสิ่งพี่ควรเปนเครื่องอุปกรณเขาใน
เครื่องอุปกรณ และสิ่งที่ควรใชสอย เขาในของสําหรับใชสอยเพื่อ
ประโยชนแกการใชสอย ควรอยู.
อนึ่ง แมธัญชาติ ๗ ชนิด ก็เปนอนามาสเชนเดียวกับรูปสตรี
ฉะนั้น. เพราะฉะนั้น เมื่อเดินไปกลางทุงนา อยาเดินจับตองเมล็ด
ธัญชาติแมที่เกิดอยูในทุงนานั้นไปพลาง.
ถามีธัญชาติที่เขาตากไว
ที่ประตูเรือน หรือที่หนทาง และดานขางมีทางเดิน อยาเดินเหยียบ
ย่ําไป. เมื่อทางเดินไมมี พึงอธิษฐานใหเปนทางแลวเดินไปเถิด. คน
ทั้งหลายปูลาดอาสนะถวายบนกองธัญชาติในละแวกบาน จะนั่งก็ควร.
ชนบางพวกเทธัญชาติกองไวในโรงฉัน ถาอาจจะใหนําออกได ก็พึง
ใหนําออก ถาไมอาจ อยาเหยียบย่ําธัญชาติ พึงตั้งตั่ง ณ สวนขางหนึ่ง
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แลว นั่งเถิด. ถาไมมีโอกาส พวกชาวบานปูลาดอาสนะถวายตรง
ทามกลางธัญชาตินั้นเอง พึงนั่งเถิด. แมในธัญชาติที่อยูบนเรือ ก็มีนัย
อยางนี้เหมือนกัน. แมอปรัณชาติมีถั่วเขียวและถั่วเหลืองเปนตนก็ดี ผลไม
มีตาลและขนุนเปนตนก็ดี ที่เกิดในที่นั้น ภิกษุไมควรจับเลน. แมใน
อปรัณชาติและผลไมที่ชาวบานรวมกองไว ก็มีนยั เชนนี้ เหมือนกัน. แต
การที่ภิกษุจะถือเอาผลไมที่หลนจากตนในปา ดวยตั้งใจวา จักใหแก
พวกอนุปสัมบัน ควรอยู.
[วาดวยรัตนะ ๑๐ ประการ]
บรรดารัตนะ ๑๐ ประการเหลานี้ คือ มุกดา มณี ไพฑูรย สังข
ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง ทับทิม บุษราคัม มุกดาตามธรรมชาติ
ยังไมไดเจียระไนและเจาะ ภิกษุจะจับตองไดอยู อาจารยบางพวกกลาววา
รัตนะที่เหลือ เปนอนามาส แตในมหาปจจรีทานกลาววา มุกดา ที่
เจียระไนแลวก็ดี ที่ยังไมเจียระไนก็ดี เปนอนามาส และภิกษุรับเพื่อ
ประโยชนเปนมูลคาแหงสิ่งของ ยอมไมควร แตจะรับเพื่อเปนยาแกคน
เปนโรคเรื้อน ควรอยู. มณีชนิดสีเขียวและเหลืองเปนตน แมทั้งหมด
โดยที่สุดจนกระทั่งแกวผลึกธรรมชาติที่เขาขัด เจียระไนและกลึงแลว เปน
อนามาส. แตมณีตามธรรมชาติพนจากบอเกิด ทานกลาววา ภิกษุจะรับ
เอาไวเพื่อเปนมูลคาแหงสิ่งของมีบาตรเปนตน ก็ควร. แมมณีนั้น ทาน
หามไวในมหาปจจรี. กระจกแกว ที่เขาหุงทําไวอยางเดียวเทานั้น ทาน
กลาววา ควร. แมในไพฑูรย ก็มีวินิจฉัยเชนเดียวกันกับแกวมณี. สังข
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จะเปนสังขสําหรับเปา (แตรสังข) ก็ดี ที่เขาขัดและเจียระไนแลวก็ดี ประดับ
ดวยรัตนะ (ขลิบดวยรัตนะ) ก็ดี เปนอนามาส. สังขสําหรับตักน้ําดื่ม
ที่ขัดแลว ก็ดี ยังมิไดขัดก็ดี เปนของควรจับตองไดแท. อนึ่ง รัตนะที่
เหลือ ภิกษุจะรับไว เพื่อใชเปนยาหยอดตาเปนตนก็ดี เพื่อเปนมูลคา
แหงสิ่งของก็ดี ควรอยู.
ศิลา ที่ขัดและเจียระไนแลว ประดับดวยรัตนะมีสีเหมือนถั่วเขียว
เทานั้น เปนอนามาส. ศิลาที่เหลือ ภิกษุจะถือเอามาเพื่อใชเปนหิน
ลับมีดเปนตน ก็ได. ในคํานี้ อาจารยบางพวกกลาววา บทวา รตนสยุตฺตา
ไดแก ศิลาที่หลอมผสมปนกับทองคํา.
แกวประพาฬที่ขัดและเจียระไนแลว เปนอนามาส. ประพาฬ
ที่เหลือเปนอามาส (ควรจับตองได) และภิกษุจะรับไว เพื่อใชจายเปน
มูลคาแหงสิ่งของ ควรอยู. แตในมหาปจจรีกลาววา ประพาฬที่ขัดแลว
ก็ตาม มิไดขัดก็ตาม เปนอนามาสทั้งนั้น และจะรับไวไมสมควร.
เงินและทอง แมเขาทําเปนรูปพรรณทุกสิ่งทุกอยาง เปนอนามาส
และเปนของไมควรรับไว จําเดิมแตยังเปนแร. ไดยินวา อุดรราชโอรส
ใหสรางพระเจดียทองสงไปถวายพระมหาปทุมเถระ. พระเถระหามวา
ไมควร ดอกปทุมทองและดาวทองเปนตน มีอยูท ี่เรือนพระเจดีย, แม
สิ่งเหลานั้นก็เปนอนามาส แตพวกภิกษุผูเฝาเรือนพระเจดียตั้งอยูในฐาน
เปนผูทิ้งรูปยะ เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ภิกษุเหลานั้นจะลูบคลําดู
ก็ควร. แตคํานั้น ทานหามไวในกุรุนที. ทานอนุญาตเพียงเทานี้วา
จะชําระหยากเยื่อที่พระเจดียทองควรอยู. ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งปวง
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วา แมโลหะที่กะไหลทอง* ก็มีคติทองคําเหมือนกัน จัดเปนอนามาส.
สวนเครื่องใชสอยในเสนาสนะ เปนกัปปยะทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เครื่อง
บริขารประจําเสนาสนะ แมทุกอยางที่ทําดวยทองและเงิน เปนอามาส
(ควรจับตองได). พวกชาวบานสรางมณฑปแกว เปนสถานที่แสดงพระธรรมวินัยแกภิกษุทั้งหลาย มีเสาแกวผลึก ประดับประดาดวยพวงแกว.
การที่ภิกษุทั้งหลาย จะเก็บรักษาเครื่องอุปกรณท้งั หมดในรัตนมณฑปนั้น
ควรอยู.
ทับทิมและบุษราคัม ที่ขัดและเจียระไนแลว เปนอนามาส ที่ยัง
ไมไดขัดและเจียระไนนอกนี้ ทานกลาววา เปนอามาส ภิกษุจะรับไว
เพื่อใชเปนมูลคาแหงสิ่งของ ควรอยู. แตในมหาปจจรีกลาววา ทับทิม
และบุษราคัมที่ขัดแลวก็ดี ที่ยังมิไดก็ดี เปนอนามาส โดยประการ
ทุกอยาง และภิกษุจะรับไว ไมควร.
เครื่องอาวุธทุกชนิด เปนอนามาส แมเขาถวาย เพื่อประโยชน
จําหนายเปนมูลคาแหงสิ่งของก็ไมควรรับไว ชื่อวา การคาขายศัสตรา
ยอมไมสมควร. แมคันธนูลวน ๆ ก็ดี สายธนูก็ดี ประตักก็ดี ขอชาง
* วิมติวิโนทนีฏีการ. อารกูฏโลหนฺติ สุวณฺณวรฺโณ กิตติมโลหวิเสโส. ติวิธฺหิ กิตตฺ ิมโลห
กสโลห วฏฏโลห หารกูฏโลหนฺติ ตตฺถ ติปตุ มฺเพ มิสฺเสตฺวา กต กสโลห นาม. แปลวา โลหะเทียม
มิสฺเสตฺวา กต วฏฏโลห. รสตมฺเพ มิสฺเสตฺวา กต หารกูฏโลห นาม แปลวา โลหะเทียม
พิเศษมีสีเหมือนทองคํา ชื่อวา อารกูฏโลหะ. ก็ โลหะทําเทียมมี ๓ อยาง คือ กังสโลหะ
วัฏฏโลหะ หารกูฏโลหะ. บรรดาโลหะเหลานั้น โลหะทีเ่ ขาผสมดีบุก และทองแดง ชื่อวา
กังสโลหะ. ที่เขาทําผสมตะกั่วและทองแดง ชื่อวา วัฏฏโลหะ. ที่เขาทํา ผสมปรอทและทองแดง
ชื่อวา หารกูฏโลหะ. แมในสารัตถทีปนี ๓/๓๕ ก็ขยายความโดย ทํานองนี-้ ผูชําระ. นาจะเปน
สัมฤทธิ์.
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ก็ดี โดยที่สดุ แมมีดและขวานเปนตน ที่เขาทําโดยสังเขปเปนอาวุธก็เปน
อนามาส. ถามีใคร ๆ เอาหอก หรือโตมรมาวางไวในวิหาร เมื่อจะชําระ
วิหาร พึงสงขาวไปบอกแกพวกเจาของวา จงนําไปเสีย. ถาพวกเขา
ไมนําไป อยาใหของนั้นขยับเขยื้อน พึงชําระวิหารเถิด. ภิกษุพบเห็น
ดาบก็ดี หอกก็ดี โตมรก็ดี ตกอยูในสนามรบ พึงเอาหินหรือของอะไร ๆ
ตอยดาบเสียแลว ถือเอาไปเพื่อใชทําเปนมีดควรอยู. ภิกษุจะแยกแมของ
นอกนี้ออกแลว ถือเอาของบางอยางเพื่อใชเปนมีด บางอยางเพื่อใชเปน
ไมเทาเปนตน ควรอยู. สวนวาเครื่องอาวุธที่เขาถวายวา ขอทานจงรับ
อาวุธนี้ไว ภิกษุจะรับแมทั้งหมดดวยตั้งวา เราจักทําใหเสียหายแลว
กระทําใหเปนกัปปยภัณฑดังนี้ควรอยู.
เครื่องจับสัตว มีแหทอดปลาและขายดักนกเปนตนก็ดี เครื่อง
ปองกันลูกศร มีโลและตาขายเปนตนก็ดี เปนอนามาสทุกอยาง.
ก็บรรดาเครื่องดักสัตว และเครื่องปองกันลูกศรที่ไดมาเพื่อเปนเครื่อง
ใชสอย ทีแรก ตาขายภิกษุจะถือเอาดวยตั้งใจวา เราจะผูกขึงไวหรือพัน
เปนฉัตรไวเบื้องบนแหงอาสนะ หรือพระเจดีย ควรอยู. เครื่องปองกัน
ลูกศรแมทั้งหมด ภิกษุจะรับไวเพื่อใชเปนมูลคาแหงของ ก็สมควร.
เพราะวา เครื่องปองกันลูกศรนั้น เปนเครื่องกันการเบียดเบียนจาก
คนอื่น ไมใชเปนเครื่องทําการเบียดเบียน ฉะนี้แล, จะรับโลดวย
จงใจวา เราจักทําเปนภาชนะใสไมสีฟน ดังนี้ ก็ควร.
เครื่องดนตรีมีพิณและกลองเปนตน ที่ขึงดวยหนัง เปนอนามาส.
แตในกุรุนทีทานกลาววา ตัวกลอง (หนังชะเนาะขึ้นกลอง) ก็ดี ตัวพิณ
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(สายขึงพิณ) ก็ดี รางเปลาก็ดี* หนังเขาปดไวที่ขอบปากก็ดี คันพิณก็ดี
เปนอนามาสแมทั้งสิ้น. จะขึงเอง หรือใหคนอื่นเขาขึงก็ดี จะประโคม
เอง หรือใหคนอื่นเขาประโคมก็ดี ไมไดทั้งนั้น. แมเห็นเครื่องดนตรี
ที่พวกมนุษยกระทําการบูชา แลวทิ้งไวทีลานพระเจดีย อยาทําใหเคลื่อน
ที่เลย พึงกวาดไปในระหวาง ๆ. แตในมหาปจจรี ทานกลาววา ในเวลา
เทหยากเยื่อ พึงนําไปโดยกําหนดวาเปนหยากเยื่อแลววางไว ณ สวนขาง
หนึ่ง ควรอยู. แมจะรับไวเพื่อใชเปนมูลคาแหงสิ่งของ ก็ควร. แตที่
ไดมาเพื่อตองการจะใชสอย จะถือเอาเพื่อตองการทําใหเปนบริขารนั้น ๆ
โดยตั้งใจอยางนี้วา เราจักทํารางพิณและหุนกลองใหเปนภาชนะใสไม
สีฟน หนังจักทําใหเปนฝกมีด แลวกระทําตามที่ตั้งใจอยางนั้น ๆ
ควรอยู.
เรื่องภรรยาเกา มีอรรถชัดเจนทีเดียว. พึงทราบวินิจฉัยในเรื่อง
นางยักษิณี ดังนี้:- แมถาวา ภิกษุถึงความเคลาคลึงกายกับนางเทพี
ของทาวปรนิมมิตวสวัดดี ก็ตองถุลลัจจัยอยางเดียว.
เรื่องบัณเฑาะก และเรื่องหญิงหลับ ปรากฏแลวแล.
*สารัตถทีปนี ๓/๓๖. แกวา เภรีสงฺฆาโฏติ สงฺฆาฏตจมฺมเภรี. วีณาสงฺฆาโฏติ สงฺฆาฏิตจมฺมวีณา. จมฺมวินทฺธาน เภรีวณ
ี านเมต อธิวจน ตุจฺฉโปกฺขรนฺติ อวินทฺธจมฺม เภรีโปกฺขร
วีณาโปกฺขรฺจ. แปลวา กลองที่ขึ้นหนังแลว ชื่อวา เภรีสังฆาฏะ. พิณที่ขึงสายแลว ชื่อวา วีณา
สังฆาฏะ. คําทั้งสองนี้ เปนชือ่ แหงกลองทีข่ ึ้นหนังและพิณ -ที่ขึงสายแลว. ในที่บางแหงวา หนัง
ชะเนาะขึ้นกลอง ชื่อวา เภรีสังฆาฏะ สายขึงพิณ ชื่อวา วีณาสังฆาฏะ ก็มี ดังในวิมติวโิ นทนีฏีกา
อางถึงอรรกถากุรุนที แกไววา เภรีอาทีน วินทฺโธปกรณสมุโห เภรีวณ
ี าสงฺฆาโฏติ เวทิตพฺพ.
พึงทราบวา ประชุมเครื่องอุปกรณขึ้นกลองเปนตน ชื่อวา เภรีวณ
ี าสังฆาฏะ. รางกลองและ
รางพิณที่ยังไมไดขึ้นหนังและขึงสาย ชื่อวา ตฺวฉโปกขระ. ผูชําระ.
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พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องหญิงตาย ดังนี้:- เปนถุลลัจจัยในเวลา
พอจะเปนปาราชิก นอกจากนั้น เปนทุกกฏ.
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องดิรัจฉาน ดังนี้:- (เคลาคลึงกาย) กับ
นางนาคมาณวิกาก็ดี กับนางสุบรรณมาณวิกาก็ดี กับนางกินรีก็ดี กับ
แมโคก็ดี เปนทุกกฏทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องตุกตาไม ดังนี้:- มิใชกับไมอยางเดียว
เทานั้น โดยที่สุดแมในรูปหญิงที่เขาเขียนจิตรกรรมไว ก็เปนทุกกฏ
เหมือนกัน. เรื่องบีบบังคับภิกษุ มีอรรถกระจางทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องสะพาน ดังนี้:- สะพานที่คนเดินได
จําเพาะคนเดียวก็ตาม สะพานที่เปนทางเกวียนขามก็ตามที เพียงแต
ภิกษุกระทําประโยคดวยตั้งใจวา เราจักเขยาสะพาน ดังนี้ จะเขยาก็ตาม
ไมเขยาก็ตาม เปนทุกกฏ เรื่องหนทาง ปรากฏชัดแลวแล.
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องตนไม ดังนี้:- ตนไมเปนไมใหญขนาด
เทาตนหวาใหญก็ตาม เปนตนไมเล็กก็ตาม ภิกษุอาจเพื่อเขยาก็ตาม
ไมอาจเพื่อจะเขยาก็ตาม เปนทุกกฏ เพราะเหตุเพียงแตมีความพยายาม
แมในเรื่องเรือ ก็มีนัย เชนนี้เหมือนกัน.
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องเชือก ดังนี้:- ภิกษุอาจเพื่อจะดึงเชือก
ใหเคลื่อนจากฐานได เปนถุลลัจจัยในเพราะเชือกนั้น. เชือกชนิดใดเปน
เชือกเสนใหญ ยอมไมเคลื่อนไหวจากฐาน แมเพียงเล็กนอยเปนทุกกฏ
ในเพราะเชือกนั้น. แมในขอนไมก็มีนัยเชนนี้ เหมือนกัน. จริงอยู แม
ตนไมใหญที่ลมลงบนฟนดิน ก็ทรงถือเอาแลวดวยทัณฑศัพทเหมือนกัน
ในเรื่องขอนไมนี้. เรื่องบาตรปรากฏชัดแลวแล.
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พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องไหว ดังนี้:- หญิงผูประสงคจะนวดเทา
ทั้งสองไหว ภิกษุพึงหาม พึงปกปดเทาไว หรือพึงนิ่งเฉยเสีย. ดวย
วา ภิกษุผูนิ่งเฉย แมจะยินดี ก็ไมเปนอาบัติ.
เรื่องสุดทาย ปรากฏชัดแลวแล.
กายสังสัคควรรณนา ในอรรถกถาพระวินัย
ชือ่ สมันตปาสาทิกา จบ ดวยประการฉะนี้
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
เรือ่ งพระอุทายี
[๓๙๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนัน้ ทานพระอุทายีอยูในวิหารชายปา สตรีเปนอันมากไดพากันไปสูอาราม มีความ
ประสงคจะชมวิหาร จึงเขาไปหาทานพระอุทายีกราบเรียนวา พวกดิฉัน
ประสงคจะชมวิหารของพระคุณเจา เจาคะ
จึงทานพระอุทายีเชิญสตรีเหลานั้นใหชมวิหารแลว กลาวมุงวัจจมรรค ปสสาวมรรค ของสตรีเหลานั้น ชมบาง ติบาง ขอบาง ออนวอน
บาง ถามบาง ยอนถามบาง บอกบาง สอนบาง ดาบาง สตรี เหลานั้น
จําพวกที่หนาดาน ฐานนักเลง ไมมียางอาย บางยิ้มแยม บางๆ พูดยั่ว
บางก็ซิกซี้ บางก็เยยกับทานพระอุทายี สวนจําพวกที่มีความละอายใจ
ก็เลี่ยงออกไป แลวโพนทะนาภิกษุทั้งหลายวา ทานเจาขา คํานี้ไมสมควร
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ไมเหมาะ แมสามีดิฉันพูดอยางนี้ ดิฉันยังไมปรารถนา ก็นปี่ ระโยชน
อะไรดวยทานพระอุทายี
ภิกษุทั้งหลาย บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย
มีความรังเกียจผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน
ทานพระอุทายีจึงไดพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาอันชั่วหยาบเลา แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสงใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวตรัสสอบถามทาน
พระอุทายีวา ดูกอนอุทายี ขาววาเธอพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจา
อันชั่วหยาบ จริงหรือ
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูม ีพระภาคเจาทรงติเตียนวา กอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมครวทํา ไฉนเธอจึงไดพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจา
อันชั่วหยาบเลา
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยายเพื่อ
คลายความกําหนัด ไมใชเพื่อความกําหนัด เพื่อความพราก ไมใช
เพื่อความประกอบ เพือ่ ความไมถือมั่น ไมใชเพื่อมีความถือมั่น
มิใชหรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดงแลว เพื่อคลายความกําหนัด
เธอยังจักคิดมีเพื่อมีความกําหนัด เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจัก
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คิดเพื่อความประกอบ เราแสดงเพื่อความไมถือมั่น เธอยังจักคิด
เพื่อมีความถือมั่น
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยายเพื่อ
เปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อเปนที่สรางความเมา เพื่อเปนที่ดับสูญ
แหงความกระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหงอาลัย เพื่อเปนที่เขาไปตัด
แหงวัฏฏะ เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความ
ดับทุกข เพื่อปราศจากตัณหาเครื่องรอยรัด มิใชหรือ
ดูกอนโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนัดรูความหมายในกาม
การกําจัดความกระหายในกาม การเพิกถอนความตรึกอันเกี่ยวดวยกาม
การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดยอเนกปริยาย
มิใชหรือ
ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั้น เปนไปเพื่อ
ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนไป
อยางอื่นของตนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
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ทรงกระทําธรรมมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมกับเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผู
เกอยาก ๑ เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกัน
อาสวะอันจะเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสนะอันจักบังเกิดใน
อนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความ
ตั้งมั่น แหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือความพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนั้นวาดังนี้:พระปฐมบัญญัติ
๗.๓. อนึ่ง ภิกษุใด กําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว พูด
เคาะมาตุคาม ดวยวาจาชั่วหยาบ เหมือนชายหนุมพูดเคาะหญิงสาว
ดวยวาจาพาดพิงเมถุน เปนสังฆาทิเสส.
เรื่อง พระอุทายี จบ
สิกขาบทวิภังค
[๓๙๘] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเ ชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
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มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง..ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา พระพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา
ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพระอรรถวา เปน
พระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุ.
เหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยเหนือญัตติจตุตถกรรมอัน
ไมกําเริบควรแกฐานะนี้ พระผูมพี ระภาคเจาทรงประสงควา ภิกษุ
ในอรรถนี.้
ที่ชื่อวา กําหนัดแลว คือ มีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธบทวา แปรปรวนแลว ความวา จิตแมอันราคะยอมแลว ก็แปร
ปรวน แมอันโทสะประทุษรายแลว ก็แปรปรวน แมอันโมหะใหลุมหลง
แลว ก็แปรปรวน แตที่วา แปรปรวนแลว ในอรรถนี้ ทรงประสงค
จิตอันราคะยอมแลว.
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแก หญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใช
หญิงเปรต ไมใชสัตวดิรจั ฉานตัวเมีย เปนหญิงที่รูเดียงสา สามารถทราบ
ถอยคําที่เปนสุภาษิตทุพภาษิต วาจาชั่วหยาบ และสุภาพ.
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วาจา ชื่อวา ชั่วหยาบ ไดแก วาจาที่พาดพิงวัจจมรรค ปสสาวมรรค
และเมถุนธรรม.
บทวา พูดเคาะ คือ ที่เรียกกันวา ประพฤติลว งเกิน.
คําวา เหมือนชายหนุมหญิงสาว ไดแก เด็กชายรุนกับเด็กหญิงรุน
คือหนุมกับสาว ชายบริโภคกามกับหญิงบริโภคกาม.
บทวา ดวยวาจาพาดพิงเมถุน ไดแก ถอยคําที่เกี่ยวดวยเมถุนธรรม.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
มาติกา
[๓๙๙] มุงมรรคทั้งสอง พูดชม ก็ดี พูดติ ก็ดี พูดขอ ก็ดี
พูดออนวอน ก็ดี ถาม ก็ดี ยอนถาม ก็ดี บอก ก็ดี สอน ก็ดี
ดา ก็ด.ี
[๔๐๐] ที่ชื่อวา พูดชม คือ ชม พรรณนา สรรเสริญ มรรค
ทั้งสอง.
ทีช่ ื่อวา พูดติ คือ ดา วา ติเตียน มรรคทั้งสอง.
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ทีช่ ื่อวา พูดขอ คือ พูดวา โปรดใหแกเรา โปรดยกใหแกเรา
ควรจะใหแกเรา ดังนี้เปนตน.
ทีช่ ื่อวา พูดออนวอน คือ พูดวา เมื่อไรมารดาของเธอจักเลื่อมใส
เมื่อไรบิดาของเธอจักเลื่อมใส เมื่อไรเทวดาของเธอจักเลื่อมใส เมื่อไร
โอกาสดีจักมีแกเธอ เมื่อไรเวลาดีจักมีแกเธอ เมื่อไรยามดีจักมีแกเธอ
เมื่อไรฉันจักไดเมถุนธรรมของเธอ ดังนี้เปนตน.
ทีช่ ื่อวา ถาม คือ ถามวา เธอใหเมถุนธรรมแกสามีอยางไร ให
แกชูอยางไร ดังนี้เปนตน.
ทีช่ ื่อวา ยอนถาม คือ สอบถามดูวา ขาววา เธอใหเมถุนธรรม
แกสามีอยางนี้หรือ ใหเเกชูอยางนี้หรือ ดังนี้เปนตน.
ทีช่ ื่อวา บอก คือ ถูกเขาถามแลวบอกวา เธอจงใหอยางนี้ เมื่อ
ใหอยางนี้ จักเปนที่รักใครและพอใจของสามี ดังนี้เปนตน.
ทีช่ ื่อวา สอน คือ เขาไมไดถาม บอกเองวา เธอจงใหอยางนี้
เมื่อใหอยางนี้ จักเปนที่รกั ใครและพอใจของสามี ดังนี้เปนตน.
ทีช่ ื่อวา ดา คือ ดาวา เธอเปนคนไมมีนิมิต เธอเปนคนสักแตวา
มีนิมิต เธอเปนคนไมมีโลหิต เธอเปนคนมีโลหิตเสมอ เธอเปนคนมีผาซับ
เสมอ เธอเปนคนช้ํารั่ว เธอเปนคนมีเดือย เธอเปนบัณเฑาะกหญิง
เธอเปนคนกลาผูชาย เธอเปนคนผา เธอเปนคนสองเพศ ดังนี้
เปนตน.

สตรี
[๔๐๑] สตรี ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรี ความกําหนัดและ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี ชนก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออน-
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วอนก็ดี ถามก็ดี ยอมถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร
หนัก ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย

บัณเฑาะก
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติถุลลัจจัย
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บัณเฑาะก ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึง
ทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุที่ความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ

บุรุษ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวาร
หนัก ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติกด็ ี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอน
ถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัดเละ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตอง
อาบัติทุกกฏ
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บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตอง
อาบัติทุกกฏ

สัตวดิรัจฉาน
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชม
ก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน
ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ ทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และพูดพาดพิง
ถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี
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ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอ
ก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ.

สตรี ๒ คน
[๔๐๒ ] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน ชม
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ก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน
ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
.
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสองคน
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว

บัณเฑาะก ๒ คน
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน
มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
ทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
ทั้งสองคน ชมก็ดี ติกด็ ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน
มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
ทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
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บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกทั้งสองคน
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

บุรุษ ๒ คน
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบุรุษสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอมถามก็ดี บอกก็ดี สอน
ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความ
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กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษทั้งสองคน
ชมก็ดี ก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ตัว มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตว
ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม
ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองตัว มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี
ก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองตัว มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองตัว
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองตัว มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน
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ทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอก
ก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.

สตรี - บัณเฑาะก
[๔๐๓] สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญเปนสตรีทั้งสอง
คน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี
และบัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ บัณเฑาะก ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสองคน
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน
ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน
มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและ
บัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองงคน มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและ
บัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
คน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี
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และบัณเฑาะกทั้งสองคน ชมก็ดี ติกด็ ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอน
ถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย

สตรี-บุรุษ
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสอง
คน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสองคน ชมก็ดี
ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี
ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษ
ทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรุษทั้งสอง
คน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน
มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบุรษุ
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ทั้งสองคน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับถุลลัจจัย

สตรี-สัตวดิรัจฉาน
สตรี สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและ
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอน
ถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน
ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง
มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและ
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและ
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวติรัจฉานทั้ง
สอง มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของสตรี
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
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ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
ถุลลัจจัย

บัณเฑาะก-บุรุษ
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง
คน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
และบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม
ก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี
สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มี
ความกําหนด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกแล
บุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ ทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้ง
สองคน มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของ
บัณเฑาะกและบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
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และบุรุษทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม
ก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

บัณเฑาะก-สัตวดิรัจฉาน
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก
ทั้งสอง มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของ
บัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสองงง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ กับ
อาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะกและสัตว
ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม
ก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง
มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
และสัตวติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติกด็ ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดริ ัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของ
บัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสองงง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง
มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก
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และสัตวติรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

บุรษุ - สัตวดิรัจฉาน
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตว
ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ยอนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม
ก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน
ก็ดี ดาก็ดี ไมตองทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้ง
สอง มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและสัตว
ดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม
ก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง
มีความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษและ
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สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอน
ถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.

ใตรากขวัญ-เหนือเขา
[๔๐๔] อนึ่ง สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขา
ในรูป เวน ทวารหนัก ทวารเบา ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขาขึ้นไป
เวนทวารหนัก ทวารเบา ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาด
พิงถึงอวัยวะเบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขาในรูป
เวน ทวารหนัก ทวารเบา ของบุรุษ ชมก็ดี ติกด็ ี ขอก็ดี ออนวอน
ก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะเบื้องต่ําเหนือเขา
ขึ้นไป เวนทวารหนัก ทวารเบา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี
ก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะ
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เบื้องต่ําเหนือเขาขึ้นไป เวนทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีทั้งสอง ชม
ก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอน
ก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนใตรากขวัญลงมา อวัยวะ
เบื้องต่ําเหนือเขาขึ้นไป เวนทวารหนัก ทวารเบา ของสตรีและบัณเฑาะก
ทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอก
ก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฎ กับอาบัติถุลลัจจัย.

เหนือรากขวัญ-ใตเขา
[๔๐๕] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องต่ําใตเขาลงมา ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และ
พูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใตเขา
ลงมา ชองบัณเฑาะก ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฎ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาด
พิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใตเขาลงมา
ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี
บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฎ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และ
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พูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใตเขา
ลงมา ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนด
และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป อวัยวะเบื้องต่ําใต
เขาลงมา ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี ติกด็ ี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี
ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน นี้
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงอวัยวะเบื้องบนเหนือรากขวัญขึ้นไป
อวัยวะเบื้องต่ําใตเขาลงมา ของสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี
ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

ขอเนื่องดวยกาย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาดพิง
ถึงของที่เนื่องดวยกาย ของสตรี ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูด
พาดพิงถึงของที่เนื่องดวยกาย ของบัณเฑาะก ชมก็ดี ติกด็ ี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และพูดพาด
พิงถึงของที่เนื่องดวยกาย ของบุรุษ ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี
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ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด แล ะ
พูดพาดพิงถึงของที่เนื่องดวยกาย ของสัตวดิรัจฉาน ชมก็ดี ติกด็ ี ขอก็ดี
ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติ
ทุกกฏ
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความกําหนัด
และพูดพาดพิงถึงของที่เนื่องดวยกาย ของสตรีทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอ
ก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถามก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และพูดพาดพิงถึงของที่เนื่องดวยกาย ของสตรีและ
บัณเฑาะกทั้งสอง ชมก็ดี ติก็ดี ขอก็ดี ออนวอนก็ดี ถามก็ดี ยอนถาม
ก็ดี บอกก็ดี สอนก็ดี ดาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
อนาปตติวาร
[๘๐๖] ภิกษุผูมุงประโยชน ๑ ภิกษุผูมุงธรรม ๑ ภิกษุผูมุงสั่งสอน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๔๐๗] เรื่องสีแดง เรื่องขนแข็ง เรื่องขนรก เรื่องขน
หยาบ เรื่องขนยาว เรื่องนาหวาน เรื่องหนทางราบรื่น เรื่อง
มีศรัทธา เรือ่ งใหทาน อยางละ ๓ เรื่อง เรื่องทํางาน ๓ เรื่อง.
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วินีตวัตถุ
[๔๐๘] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลใหมสแี ดง ภิกษุ
รูปหนึ่ง มีความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีสีแดงแท
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลใหมสแี ดงคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ

เรื่องขนแข็ง
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลขนแข็ง ภิกษุรูปหนึ่ง
มีความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีขนแข็งแท
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลมีขนแข็งคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ

เรื่องขนรก
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลซักใหม ภิกษุรูปหนึ่ง
ความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีขนรก
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลซักใหมคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง นั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ

เรื่องสีแดง
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เรือ่ งขนหยาบ
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผากัมพลขนหยาบ ภิกษุรูปหนึ่งมี
ความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีขนหยาบ
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผากัมพลขนหยาบคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.

เรือ่ งขนยาว
[ ๔๐๙] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งหมผามีขนยาว ภิกษุรูปหนึ่ง
มีความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง เธอมีขนยาว
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะ ผาหมมีขนยาวคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังมาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.

เรือ่ งนาหวาน
[๔๑๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล สตรีผูหนึ่งหวานขาวในนาแลวกลับมา
ภิกษุรูปหนึ่งมีความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง เธอหวานนาแลวหรือ
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา หวานแลวเจาคะ แตยังไมได
กลบคะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
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เรื่องหนทางราบรื่น
[๔๑๑] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรปู หนึ่งพบนางปริพาชิกาเดินสวน
ทางมา มีความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง หนทางของเธอราบรื่น
ดอกหรือ
นางไมเขาใจความหมาย ตอบวา เจาคะภิกษุ ทานจักเดินไปได
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระ ภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.

เรื่องมีศรัทธา
[๘๑๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกําหนัด พูดเคาะ
สตรีผูหนึ่งวา นองหญิง เธอเปนคนมีศรัทธา จะถวายของที่เธอใหสามี
แกพวกฉันบางไมไดหรือ
สตรีนนั้ ถามวา ของอะไรเจาขา
ภิกษุตอบวา เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้น มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว

เรื่องใหทาน
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง มีความกําหนัด พูดเคาะสตรี
ผูหนึ่งวา นองหญิง เธอเปนคนมีศรัทธา ทําไมไมถวายทานที่เลิศแก
พวกฉันบาง
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สตรีนนั้ ถามวา อะไรเจาขา ชื่อวาทานที่เลิศ
ภิกษุตอบวา เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.

เรื่องทํางาน ๓ เรื่อง
[๔๑๓] ๑. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภิกษุ
รูปหนึ่งมีความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง หยุดเถิด ฉันจักทําเอง
นางไมเขาใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฎ
๒. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึง่ กําลังทํางานอยู ภิกษุรูปหนึ่งมี
ความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง นั่งลงเถิด ฉันจักทําเอง นางไม
เขัาใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
กระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอน
ภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ
๓. ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งกําลังทํางานอยู ภิกษุรูปหนึ่งมี
ความกําหนัด พูดเคาะวา นองหญิง จงนอนเสียเถิด ฉันจักทําเอง
นางไมเขาใจความหมาย ภิกษุนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆา ทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาๆ ตรัสวา
กอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ จบ
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
ทุฏุลลวาจาสิกขาบทวรรณนา
ทุฏุลลวาจาสิกขา บทวา เตน สมเยน พุทโฺ ธ ภควา เปนตน
ขาพเจาจะกลาวตอไป:พึงทราบวินิจฉัยในทุฎุลลวาจาสิกขาบทนั้นดังนี้

[อธิบาย สิกขาบทวิภังค สังฆาทิเสสที่ ๓]
บทวา อาทิสฺส แปลวา มุงถึง.
หลายบทวา วณฺณมฺป ภณติ เปนตน จักมีแจงขางหนา.
บทวา อจฺฉินฺนกา แปลวา ขาคความเกรงบาป.
บทวา ธุตฺติกา แปลวา ผูมีมารยา.
บทวา อหิริกาโย แปลวา ผูไมมีความอาย.
บทวา โอหสนฺติ แปลวา แยมพรายแลว หัวเราะเบา ๆ.
บทวา อุลฺลปนฺติ ความวา ยอมกลาวถอยคําแทะโลม มีประการ
ตาง ๆ ยกยองโดยนัยเปนตนวา โอ! พระคุณเจา.
บทวา อุชฺชคฆนฺติ แปลวา ยอมหัวเราะลั่น.
บทวา อุปฺผณฺเฑนฺติ ความวา กระทําการเยาะเยยโดยนัยเปนตน
วา นี้ เปนบัณเฑาะก นี้ มิใชผูชาย.
บทวา สารตฺโต แปลวา กําหนัดแลว ดวยความกําหนัด โดย
อํานาจแหงความพอใจในวาจาชั่วหยาบ.
บทวา อเปกฺขวา ปฏิพทฺธจิตฺโต มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ใน
สิกขาบทนี้ พึงประกอบราคะดวยอํานาจแหงความยินดีในวาจาอยางเดียว.
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พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงมาตุคามที่ทรงประสงคในคํา
วา มาตุคาม ทุฏุลฺลาหิ ราจาหิ นี้ จึงตรัสดําวา มาตุคาโม เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยคําวา เปนหญิงที่รูเดียงสา สามารถทราบ
ถอยคําที่เปนสุภาษิตทุพภาษิต วาจาชั่วหยาบและสุภาพได นี้ทานพระอุบาลีแสดงวา หญิงที่เปนผูฉลาด สามารถเพื่อจะทราบถอยคําที่เปน
ประโยชนและไรประโยชน ถอยคําที่พาดพิงอสัทธรรมและสัทธรรมทรง
ประสงคเอาในสิกขาบทนี้, สวนหญิงที่โงเขลาเบาปญญาแมเปนผูใหญ
ก็ไมทรงประสงคเอาในสิกขาบทนี้.
บทวา โอภาเสยฺย ความวา พึงพูดเคาะ คือ พูดพาดพิงอสัทธรรม มีประการตาง ๆ. ก็เพราะชื่อวา การพูดเคาะของภิกษุผูพูดอยางนี้
โดยความหมาย เปนอัชฌาจาร คือ เปนความประพฤติลว งละเมิดเขต
แดนแหงความสํารวมดวยอํานาจแหงราคะ; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้น จึงตรัสวา บทวา โอภาเสยฺย
คือ ที่เรียกวา อัชฌาจาร.
คําวา ต ในคําวา ยถาต นี้ เปนเพียงนิบาต. ความวา เหมือน
ชายหนุมพูดเคาะหญิงสาวฉะนั้น.
คําเปนตนวา เทฺว มคฺเค อาทิสฺส ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
แลว เพื่อทรงแสดงอาการที่เปนเหตุใหเปนสังฆาทิเสส แกภกิ ษุผูพูดเคาะ
(หญิง).

[อธิบายบทภาชนีย สังฆาทิเสสที่ ๓]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เทฺว มคฺเค ไดแก วัจจมรรคกับ
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ปสสาวมรรค. คําที่เหลือปรากฏแลวแตแรกในอุเทศนั่นแล. ก็ในอุเทศ
คําวา พูดชม คือ พูดวา เธอเปนผูเพียบพรอมดวยลักษณะของหญิง
คือดวยศุภลักษณะ, อาบัติยังไมถึงที่สุดกอน. พูดวา วัจจมรรคและ
ปสสาวมรรคของเธอเปนเชนนี้, เธอเปนผูเพียบพรอมดวยลักษณะของ
สตรี คือดวยศุภลักษณะเชนนี้ ดวยเหตุเชนนั้น, อาบัติยอมถึงที่สุด คือ
เปนสังฆาทิเสส.
ก็สองบทวา วณฺเณติ ปสสติ นี้ เปนไวพจนของบทวา พูดชม.
บทวา ขุเสติ ความวา ยอมพูดกระทบกระเทียบดวยประตัก คือ
วาจา.
บทวา วมฺเภติ แปลวา พูดรุกราน.
บทวา ครหติ แปลวา ยอมกลาวโทษ.
แตเมื่อยังไมพูดเชื่อมตอกับ ๑๑ บท มีบทวา อนิมิตฺตาสิ เปนตน
ซึ่งมาในบาลีขางหนา อาบัติยังไมถึงที่สุด, ถึงแมเชื่อมแลว เมื่อพูดเชื่อม
ดวย ๓ บทเหลานี้วา เธอเปนคนมีเดือย, เธอเปนคนผา, เธอเปนคน ๒
เพศ ดังนี้เทานั้น ในบรรดา ๑๑ บทเหลานั้น จึงเปนสังฆาทิเสส. แม
ในการพูดขอวา เธอจงใหแกเรา อาบัติยังไมถึงที่สุด ดวยคําพูดเพียง
เทานี้ ตอเมื่อพูดเชื่อมดวยเมถุนธรรมอยางนี้วา เธอจงใหเมถุนธรรม
เปนสังฆาทิเสส. แมในคําพูดออนวอนวา เมื่อไรมารดาของเธอจักเลื่อมใส
เปนตน อาบัติยังไมถึงที่สุด ดวยคําพูดเพียงเทานี้ แตเมื่อพูดเชื่อมดวย
เมถุนธรรม โดยนัยเปนตนวา เมื่อไรมารดาของเธอจักเลื่อมใส, เมื่อไร
เราจักไดเมถุนธรรมของเธอ หรือวา เมื่อมารดาของเธอเลื่อมใสแลว
เราจักไดเมถุนธรรม ดังนี้ เปนสังฆาทิเสส. แมในคําถามเปนตนวา เธอ
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ใหแกสามีอยางไร ? เมื่อพูดคําวา เมถุนธรรม เทานั้น จึงเปนสังฆาทิเสส หาเปนโดยประการอื่นไม. แมในคําพูดสอบถามวา ไดยินวา
เธอใหแกสามีอยางนี้หรือ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในการบอกดังนี้:- สองบทวา ปุฏโ ภณติ มี
ความวา ภิกษุถูกผูหญิงถามวา เมื่อใหอยางไร จึงจะเปนที่รักของสามี ?
แลวบอก. ก็ในการบอกนั้น แมเมื่อพูดวา จงใหอยางนี้ เมื่อใหอยางนี้
อาบัติยังไมถึงที่สุด, แตเมื่อเชื่อมดวยเมถุนธรรมเทานั้น โดยนัยเปนตน
วา เธอจงให จงนอมเขาไป ซึ่งเมถุนธรรมอยางนี้, เมื่อให เมื่อนอม
เขาไปซึ่งเมถุนธรรมอยางนี้ จะเปนที่รัก เปนสังฆาทิเสส. แมในการ
กลาวสอน ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
วินิจฉัยอักโกสนิเทศ พึงทราบดังนี้:บทวา อนิมิตฺตาสิ แปลวา เธอเปนคนปราศจากนิมิต. มีอธิบาย
วา ชองปสสาวะของเธอมีประมาณเทารูกุญแจเทานั้น.
บทวา นิมิตฺตมตฺตาสิ แปลวา นิมิตสตรีของเธอ ไมเต็มบริบูรณ,
มีอธิบายวา สักแตวาเปนที่หมายรูเทานั้น.
บทวา อโลหิตา แปลวา มีชองคลอดแหง.
บทวา ธุวโลหิตา แปลวา มีชอ งคลอดที่เปยกชุมไปดวยโลหิต
เปนนิตย.
บทวา ธุวโจลา แปลวา มีผาลิ่มจุกอยูเปนนิตย. มีอธิบายวา
เธอใชผาซับเสมอ.
บทวา ปคฺฆรนฺติ แปลวา ยอมไหลออก. มีอธิบายวา น้ํามูตร
ของเธอไหลออกอยูเสมอ.
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บทวา สิขิรณี แปลวา มีเนื้อเดือยยื่นออกมาขางนอก. หญิงที่ไม
มีนิมิตเลย ทานเรียกวา หญิงบัณเฑาะก, หญิงที่มีหนวดและเครา รูปราง
คลายผูชาย ทานเรียกวา หญิงคลายผูชาย.
บทวา สมฺภนฺนา ความวา มีชองทวารหนัก และชองทวารเบา
ปนกัน.
บทวา อุภโตพฺยฺชนา ความวา เปนผูประกอบดวยเพศทั้งสอง
คือ เครื่องหมายเพศสตรี ๑ เครื่องหมายเพศบุรุษ ๑.
ก็บรรดา ๑๑ บทเหลานั้น ๓ บทลวน ๆ นี้ คือ เธอมีเดือย, เธอ
เปนคนผา, เธอเปนคนสองเพศ เทานั้น ยอมถึงที่สุด. ๓ บทนี้ และ
๓ บทกอน ๆ คือ บทวาดวยวัจจมรรคปสสาวมรรค และเมถุนธรรม
รวมเปน ๖ บทลวน ๆ ทําใหเปนอาบัติได ดวยประการฉะนี้.
บทที่เหลือเปนตนวา เธอเปนคนไมมีนิมิต ซึง่ เชื่อมในบทวาไมมี
นิมิต ดวยเมถุนธรรมไมแลวนั่นแล โดยนัยเปนตนวา เธอจงใหเมถุนธรรม
แกเรา หรือวา เธอเปนคนไมมีนิมิต จงใหเมถุนธรรมแกเรา พึงทราบ
วา เปนบทกอใหเปนอาบัติได.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงชนิดแหงอาบัติโดยพิสดาร
ดวยสามารถแหงอาการมีการพูดชมเปนตนเหลานี้ พาดพิงถึงวัจจมรรค
และปสสาวมรรค ของภิกษุผูกําหนัด มีจิตแปรปรวนพูดเคาะมาตุคาม
จึงตรัสคําวา อิตฺถี จ โหติ อิตฺถีสฺี เปนตน เนื้อความแหงบทเหลานั้น พึงทราบตามนัยที่กลาวแลว ในกายสังสัคคะนั่นแล. สวนความ
แปลกกัน ดังตอไปนี้:-
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บทวา อธกฺขก คือ เบื้องต่ําตั้งแตรากขวัญลงมา.
บทวา อุพฺภชานุนณฑล คือ เบื้องบนตั้งแตมณฑลเขาขึ้นไป.
บทวา อพฺภกฺขก คือ บนตั้งแตรากขวัญขึ้นไป.
บทวา อโธชานุมณฺฑล คือ ต่ําตั้งแตมณฑลเขาลงไป.
ก็รากขวัญ (ไหปลารา) และมณฑลเขา สงเคราะหเขาในเขตแหง
ทุกกฎ เฉพาะในสิกขาบทนี้ เหมือนในกายสังสัคคะของนางภิกษุณี แทจริง
พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงบัญญัติครุกาบัติ ใหมีสวนเหลือหามิไดเเล
บทวา กายปฏิพทฺธ ไดแก ผาบาง ดอกไมบาง เครื่องประดับบาง.
[วาดวยอนาปตติวาร]
บทวา อตฺถปุเรกฺขารสฺส ความวา ผูกลาวอรรถแหงบทเปนตนวา
อนิมิตฺตาสิ หรือผูทําการสาธยายอรรถกถา.
บทวา ธมฺมปุเรกฺขารสฺส ความวา ผูบอก หรือสาธยายพระบาลี
อยู. เมื่อภิกษุมุงอรรถ มุงธรรม กลาวอยางนี้ ชือ่ วา ไมเปนอาบัติแก
ผูมุงอรรถ และมุงธรรม.
บทวา อนุสาสนีปุเรกฺขารสฺส ความวา เมื่อภิกษุมุงสั่งสอนกลาว
อยางนั้นวา ถึงบัดนี้ เธอก็เปนคนไมมีนิมิต, เปนคนสองเพศ เธอพึง
ทําความไมประมาทเสีย แตบัดนี้, เธออยาเปนเหมือนอยางนี้ตอไปเลย
ชื่อวา ไมเปนอาบัติแกผูมุงคําสอน. สวนภิกษุใด เมื่อบอกบาลีแกพวก
นางภิกษุณี ละทํานองพูดตามปกติเสีย หัวเราะเยาะพูดย้ํา ๆ อยูวา เธอ
เปนคนมีเดือย, เปนคนผา, เปนคนสองเพศ, ภิกษุนั้น เปนอาบัติแท.
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ไมเปนอาบัติแกภิกษุบา. พระอุทายีเถระเปนตนบัญญัติ ในสิกขาบทนี้
ไมเปนอาบัติแกทานผูเปนตนบัญญัติฉะนี้แล.
บทภาชนียวรรณา จบ
บรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๓ ยอม
เกิดขึ้นทางกายกับจิต ๑ ทางวาจากับจิต ๑ ทางกายวาจากับจิต ๑ เปน
กิริยา สัญญาวิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ กายกรรม วจีกรรม อกุศลจิต
มีเวทนา ๒ ฉะนี้แล.
วินีตวัตถุในตติยสังฆาทิเสส
บรรดาวินีตวัตถุ พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องโลหิต ดังนี้:- ภิกษุนั้น
กลาวหมายถึงนิมิตที่มีโลหิตของหญิง, หญิงนอกนี้ไมรู; เพราะฉะนั้น
จึงเปนทุกกฏ.
บทวา กกฺกสโลม แปลวา มีขนมากดวยขนสั้น ๆ.
บทวา อากิณฺณโลม แปลวา มีขนรกรุงรัง.
บทวา ขรโลม แปลวา มีขนกระดาง.
บทวา ทีฆโลม แปลวา มีเสนขนไมสั้น (ขนยาว). คําทั้งหมด
ภิกษุเหลานั้นกลาวหมายถึงนิมิตของหญิงทั้งนั้น.
ภิกษุนนั้ กลาวหมายถึงอสัทธรรมวา เธอหวานนาแลวหรือ ? หญิง
นั้นไมเขาใจ จึงกลาววา (หวานแลว) แตยังไมไดกลบเจาคะ !
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พืชทีช่ อื่ วากลบแลว ไดแก พืชทีเ่ ขาใหตั้งขึ้นใหม (ใหหวานซอม)
ในโอกาสที่พืชทั้งหลายตั้งไมติด (ไมงอก) หรือในโอกาสที่มีพืชถูกพวก
แมลงทําใหเสียหาย แลวราดใหเสมอดวยน้ํา ในนาหวานมีน้ํา (และ)
พืชที่เขาเกลี่ยใหเสมอดวยคราดมีฟน ๘ ซี่ซ้ําอีก เพื่อตองการทําใหพืช
ทั้งหลาย ทีต่ กลงไปไมสม่ําเสมอกัน ใหสม่ําเสมอกันในนาหวานที่ดอน.
บรรดาพืชเหลานั้น หญิงนี้กลาวหมายเอาพืชอยางใดอยางหนึ่ง.
ในเรื่องทาง คําวา ทางของเธอราบรื่นดอกหรือ ? ภิกษุนั้นกลาว
หมายถึงทางองคชาต. คําที่เหลือมีเนื้อความกระจางทั้งนั้นแล.
ทุฏุลลวาจาสิกขาบทวรรณนา ในอรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระอุทายี
[๔๑๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทาน
พระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถี เขาไปสูสกุลเปนอันมาก
ครั้งนั้นมีสตรีหมายผูหนึ่ง รูปงาม นาดู นาชม ครั้นเวลาเชา ทาน
พระอุทายีครองอันตรวาสกแลวถือบาตรและจีวรเดินไปทางเรือนของสตรี
หมายนั้น ครั้นแลวนั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวาย จึงสตรีหมายนั้นเขาไป
หาทานพระอุทายี กราบแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอุทายี
ไดยังสตรีหมายนั้น ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา
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ครั้นแลวสตรีหมายนั้นไดกลาวปวารณาทานพระอุทายีวา โปรดบอกเถิด
เจาขา ตองการสิ่งใดซึ่งดิฉันสามารถจัดหาถวายพระคุณเจาได คือ จีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษุไข
พระอุทายีขอรองวา นองหญิง ปจจัยเหลานั้น ไมเปนของหาได
ยากสําหรับฉัน ขอจงใหของที่หาไดยากสําหรับฉันเถิด
สตรีหมายถามวา ของอะไร เจาขา
อุ. เมถุนธรรม จะ
ส. พระคุณเจาตองการหรือ เจาคะ
อุ. ตองการ จะ
สตรีหมายนั้นกลาววา นิมนตมาเถิด เจาคะ แลวเดินเขาหอง
เลิกผาสาฎกนอนหงายบนเตียง
ทันใดนัน้ ทานพระอุทายีตามเขาไปหานางถึงเตียง ครั้นแลวถม
เขฬะรด พูดวา ใครจักถูกตองหญิงถอย มีกลิ่นเหม็นนี้ได ดังนี้แลว
หลีกไป
จึงสตรีหมายนั่นเพงโทษวา
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหลานี้ เปนผูไมละอาย ทุศีล พูดเท็จ พระสมณะเหลานี้ยังจักปฏิญาณ
วา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย ประพฤติพรหมจรรย พูด
จริง มีศีล มีกัลยาณธรรม ดังนี้เลา ติเตียนวา ความเปนสมณะของ
พระสมณะเหลานี้ไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ไมมี
ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้พินาศแลว ความเปนพราหมณของ
พระสมณะเหลานี้พินาศแลว ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้ จะมี
แตไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน และ
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โพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ขาดจากความเปนสมณะแลว พระสมณะ
เหลานี้ขาดจากความเปนพราหมณแลว ไฉนพระสมณะอุทายีจึงไดขอ
เมถุนธรรมตอเราดวยตนเอง แลวถมเขฬะรด พูดวา ใครจักถูกตองหญิง
ถอยมีกลิ่นเหม็นนี้ได ดังนี้แลวหลีกไป เรามีอะไรชั่วชา เรามีอะไรที่มี
กลิ่นเหม็น เราเลวกวาหญิงคนไหน อยางไร ดังนี้
แมสตรีเหลาอื่นก็เพงโทษวา พระสมณะเธอสายพระศากยบุตร
เหลานั้น เปนผูไมละอาย ทุศลี พูดเท็จ พระสมณะเหลานั้น ยังจักปฏิญาณ
วา เปนผูประพฤติธรรม ประพฤติเรียบรอย ประพฤติพรหมจรรย พูด
จริง มีศีล มีกัลยาณธรรม ดังนี้เลา ติเตียนวา ความเปนสมณะ ของ
พระสมณะเหลานั้นไมมี ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานั้นไมมี
ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานั้นพินาศแลว ความเปนพราหมณของ
พระสมณะเหลานั้นพินาศแลว ความเปนสมณะของพระสมณะเหลานี้ จะ
มีแตที่ไหน ความเปนพราหมณของพระสมณะเหลานี้ จะมีแตไหน และ
โพนทะนาวา พระสมณะเหลานี้ ขาดจากความเปนพระสมณะแลว พระสมณะเหลานั้นขาดจากความเปนพราหมณแลว ไฉนพระอุทายีจึงไดขอ
เมถุนธรรมตอสตรีนี้ดวยตนเอง แลวจึงถมเขฬะรด พูดวา ใครจักถูก
ตองหญิงถอยมีกลิ่นเหม็นนี้ได ดังนี้ แลวหลีกไป นางคนนี้มีอะไรชั่วชา
นางคนนี้มีอะไรที่มีกลิ่นเหม็น นางคนนี้ เลวกวาสตรีคนไหน อยางไร
คนนี้
ภิกษุทั้งหลายไดยินสตรีพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอ
สิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงได
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กลาวคุณ แหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคามเลา
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

แลวกราบทูล

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
ทานพระอุทายีวา ดูกอนอุทายี ขาววา เธอกลาวคุณแหงการบําเรอตน
บําเรอดวยกาม ในสํานักมาตุคามจริงหรือ
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรษุ การ
กระทําของเธอนั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจงไดกลาว คุณแหงการ
บําเรอตนดวยกาม ในสํานักมาตุคามเลา
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย
เพื่อคลายความกําหนัด ไมใชเพื่อความกําหนัด เพื่อความ
พราก ไมใชเพื่อความประกอบ เพื่อความไมถือมั่น ไมใช
เพื่อความถือมั่น มิใชหรือ เมื่อธรรมชื่อนั้น อันเราแสดง
แลว เพื่อคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพื่อมีความกําหนัด
เราแสดงเพื่อความพราก เธอยังจักคิดเพื่อความประกอบ เรา
แสดงเพื่อความไมถือมั่น เธอยังจักคิดเพื่อมีความถือมั่น
ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงเเลวโดยอเนกปริยาย
เพื่อเปนที่สํารอกแหงราคะ เพื่อเปนที่สรางแหงความเมา
เพื่อเปนที่ดับสูญแหงความกระหาย เพื่อเปนที่หลุดถอนแหง
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อาลัย เพื่อเปนที่เขาไปตัดแหงวัฏฏะ เพื่อเปนที่สิ้นแหงตัณหา
เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับทุกข เพื่อปราศจาก
ตัณหาเครื่องรอยรัดมิใชหรือ
ดูกอนโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูค วามหมาย
ในกาม การกําจัดความกระหายในกาม การเพิกถอนความตรึก
อันเกี่ยวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เรา
บอกไวแลวโดยอเนกปริยาย มิใชหรือ
ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย
ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคน
บํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยง
งาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ
ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทํา
ธรรมมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ
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สิกขาบทแกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ
คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพือ่ ความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปน
ที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน เพื่อ
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของ
ชุนชนที่ยังไมเลื่อมใส เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้น
แสดงอยางนั้น วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด กําหนัดแลว มีจิตแปรปรวนแลว
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักมาตุคาม ดวย
ถอยคําพาดพิงเมถุนวา นองหญิง สตรีใด บําเรอผูประพฤติ
พรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม เชนเรา ดวยธรรมนั่น
นั่นเปนยอดแหงความบําเรอทั้งหลาย เปนสังฆาทิเสส
เรื่องพระอุทายี จบ
สิกขาบทวิภังค
[๔๑๕] บทวา อนึ่ง. . .ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มี
การงานอยางใด มีชาติอยางใด มีชอื่ อยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติ
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อยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยาง เปนเถระก็ตาม
เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง. . .
ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา พระพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกพระพฤติแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา
ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหแลวดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด ที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหแลวดวย
ญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ ภิกษุนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงควา ภิกษุ ในอรรถนี.้
ทีช่ ื่อวา กําหนัดแลว คือ มีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิต
ปฏิพัทธ.
บทวา แปรปรวนแลว ความวา จิตที่ถูกราคะยอมแลวก็แปรปรวน
ที่ถูกโทสะประทุษรายแลวก็แปรปรวน ทีถ่ ูกโมหะใหลุมหลงแลวก็แปร
ปรวน แตทวี่ าแปรปรวนในอรรถนี้ ทรงประสงคจิตที่ถูกราคะยอมแลว.
ทีช่ ื่อวา มาตุคาม ไดแก หญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใช
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หญิงเปรต ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวเมีย เปนหญิงที่รูเดียงสา สามารถทราบ
ถึงถอยคําเปนสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาชั่วหยาบ และสุภาพ.
บทวา ในสํานักมาตุคาม คือ ในที่ใกลมาตุคาม ในที่ไมหาง
มาตุคาม.
บทวา กามของตน ไดแก ความใครของตน เหตุของตน ความ
ประสงคของตน การบําเรอของตน.
บทวา นั่นเปนยอด คือนั่นเปนเลิศ ประเสริฐ สูงสุด อุดมเยี่ยม.
บทวา สตรีใด ไดแก นางกษัตริย พราหมณี หญิงแพศย หรือ
หญิงศูทร.
บทวา เชนเรา คือ เปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปน
แพศยก็ตาม เปนศูทรก็ตาม.
บทวา มีศีล คือ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากมุสาวาท.
บทวา ผูประพฤติ พรหมจรรย คือ ผูเวนขาดจากเมถุนธรรม
ทีช่ ื่อวา มีกัลยาณธรรม คือ เปนผูชื่อวามีธรรมงาม เพราะ
ศีลนั้นและเพราะพรหมจรรยนั้น.
บทวา ดวยธรรมนัน่ คือ ดวยเมถุนธรรม.
บทวา บําเรอ คือ อภิรมย.
บทวา ดวยถอยคําพาดพิงเมถุน คือ ดวยถอยคําที่เกี่ยวดวยเมถุน
ธรรม.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
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ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แม
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
สตรีคนเดียว
[๔๑๖] สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรี ตองอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะกคนเดียว
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหง
การบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฏ
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บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฏ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติ
ทุกกฎ
บัณเฑาะก ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติทุกกฎ

บรุษคนเดียว
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฎ
บุรุษ ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการ
บําเรอกามของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฎ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และกลาวคุณ
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฏ
บุรุษ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษ ตองอาบัติทุกกฎ

สัตวดิรัจฉานตัวเดียว
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน
ตองอาบัติทุกกฏ
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สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสงสัย มีความกําหนัด และกลาวคุณ
แหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรี มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฎ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติ
ทุกกฏ
สัตวดิรจั ฉาน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

สตรี ๒ คน
[๔๑๗] สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาว
คุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย
๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความ
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กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีทั้งสอง
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว

บัณเฑาะก ๒ คน
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก
ทั้งสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกทั้งสอง ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกทั้งสอง
ตองอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก
ทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกทั้งสอง
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
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บุรุษ ๒ คน
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุบุรุษทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษทั้งสอง
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุก
กฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน มี
ความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุบุรุษทั้งสอง
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุบุรุษทั้งสอง
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๒ คน ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุบุรุษทั้งสอง
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

สัตวดิรัจฉาน ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
ตัว มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานัก
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง ตัวมีความกําหนัด
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และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองตัว มี
ความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตว
ดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองตัว
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตว
ดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
สัตวดิรจั ฉาน ๒ ตัว ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุบุรุษทั้งสองตัว มี
ความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

สตรี-บัณเฑาะก
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและ
บัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบัณเฑาะกทั้งสอง
ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและ
บัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๒ ตัว
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน
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มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของคนในสํานักสตรีและ
บัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บัณเฑาะก ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสอง
คน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรี
และบัณเฑาะกทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย

สตรี-บุรุษ
สตรี บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรษุ
ทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด และ
กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษทั้งสอง ตอง
อาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสองคน
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและ
บุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและบุรุษ
ทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉานทั้งสองคน
มีความกําหนด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและ
บุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
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สตรี-สัตวดิรัจฉาน
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและ
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและสัตวดิรัจฉานทั้ง
สอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก
ทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามในสํานักสตรี
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสอง
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักสตรีและ
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
สตรี ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานัก
สตรีและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย

บัณเฑาะก- บุรุษ
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญ วาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก
และบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสองคน มีความกําหนัด

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 232

และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก และบุรุษ
ทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษทั้งสองคน
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก
และบุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ บุรุษ ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสองคน มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนใน
สํานักบัณเฑาะกและบุรุษทั้งสองง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก บุรุษ ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสองคน
มีความกําหนัด กลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและ
บุรุษทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ตัว

บัณเฑาะก-สัตวดิรัจฉาน
บัณเฑาะก ๑ สัตวดริ ัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะก
ทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานัก
บัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติถุลลัจจัย
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสงสัยทั้งสอง มีความ
กําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะกและ
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบุรุษ
ทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานัก
บัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสองง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสัตว
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ดิรัจฉานทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตน
ในสํานักบัณเฑาะกและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บัณเฑาะก ๑ สัตวดริ ัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบัณเฑาะก
และสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

บุรษุ -สัตวดิรัจฉาน
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนบุบุรุษทั้งสอง มี
ความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและ
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสงสัยทั้งสอง มีความกําหนัด
และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้ง
สอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมคี วามสําคัญวาเปนสัตวดิรัจฉาน
ทั้งสอง มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานัก
บุรุษและสัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน ๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนสตรีทั้งสอง
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและ
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
บุรุษ ๑ สัตวดิรัจฉาน๑ ภิกษุมีความสําคัญวาเปนบัณเฑาะกทั้งสอง
มีความกําหนัด และกลาวคุณแหงการบําเรอกามของตนในสํานักบุรุษและ
สัตวดิรัจฉานทั้งสอง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.
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อนาปตติวาร
[๔๑๘] ภิกษุกลาววา ขอทานจงบํารุงดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และเภสัชบริขาร อันเปนปจจัย ของภิกษุไข ดังนี้ เปนตน ๑
ภิกษุวิกลจริต ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๔๑๙] เรื่องหญิงหมันวาทําไฉนจะไดบุตร เรื่องหญิงมีบุตรถี่
เรื่องเปนที่รัก เรื่องมีโชคดี เรื่องจะถวายอะไรดี เรื่องจะอุปฏฐากดวย
อะไรดี เรื่องไฉนจึงไดไปสุคติ.
วินีตวัตถุ
เรื่องหญิงหมันวาทําไฉนจะไดบุตร
[๔๒๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล สตรีหมันคนหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา
ทานเจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะมีบุตร
ภิกษุนนั้ ตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว
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เรือ่ งหญิงมีบุตรถี่
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งมีบุตรถี่ ไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทาน
เจาขา ทําไฉน ดิฉันจึงจะไมมีบุตร
ภิกษุนนั้ ตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว

เรื่องเปนที่รัก
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา
ทําไฉนดิฉันจึงจะเปนที่รักของสามี
ภิกษุนนั้ ตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไรเจาคะ ชือ่ วาทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว

เรื่องมีโชคดี
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา
ทําไฉนดิฉันจึงจะโชคดี
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ภิกษุตอบวา นองหญิง ถาเชนนัน้ เธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้น มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว

เรื่องจะถวายอะไรดี
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุสุปกะวา ทานเจาขา
ดิฉันจะถวายอะไรแกพระคุณเจาดี
ภิกษุรูปนั้นตอบวา นองหญิง เธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว

เรื่องจะอุปฏฐากดวยอะไร
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา
ดิฉันจะอุปฏฐากพระคุณเจาดวยอะไรดี
ภิกษุนนั้ ตอบวา นองหญิง เธอจงอุปฏฐากดวยทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ. เมถุนธรรม จะ
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ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว

เรื่องไฉนจึงจะไปสุคติ
ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีผูหนึ่งไดถามภิกษุกุลุปกะวา ทานเจาขา
ทําไฉนดิฉันจึงจะไดไปสุคติ
ภิกษุนนั้ ตอบวา นองหญิง ถาเชนนั้นเธอจงถวายทานที่เลิศ
ส. อะไร เจาคะ ชื่อวา ทานที่เลิศ
ภิ . เมถุนธรรม จะ
ภิกษุรูปนั้นมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมัง
หนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ จบ
พรรณนาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔
อัตตกามปาริจริยสิกขาบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน
ขาพเจาจะกลาวตอไป:วินิจัยในอัตตกามปาริจริยสิกขาบทนั้น พึงทราบดังนี้:[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระอุทายี ]
บทวา กุลุปโก ความวา เปนผูเขาใกลชิดตระกูล คือ เปนผู
ขวนขวายเปนนิตยในการเขาหาตระกูล เพื่อตองการปจจัย ๔.
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บทวา จีวรปณฺฑปาคเสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร ไดแก
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. ก็ในบทวา
คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกขาร นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- ทีช่ อื่ วาปจจัย
เพราะอรรถวา ทําการบําบัด. คําวา ปจจัย เปนชื่อแหงเภสัชอันสบาย
ชนิดใดชนิดหนึ่ง. ชื่อวากรรมของหมอ เพราะหมอนั้นอนุญาต ฉะนั้น
จึงชื่อวา เภสัช คิลานปจจัยดวย เภสัชดวย ชือ่ วา คิลานปจจัยเภสัช.
มีคําอธิบายวา การงานของหมอมีน้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออยเปนตน ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง เปนที่สบายแกคนไข. ก็เครื่องลอม ทานเรียกวา บริขาร
ในคําเปนตนวา เมืองเปนอันเขาลอมดีแลวดวย เครื่องลอมเมือง ๗ ชั้น
ดังนี้. เครื่องประดับทานก็เรียกวา บริขาร ในคําเปนตนวา รถมีเครื่อง
ประดับขาว มีฌานเปนเพลา มีความเพียรเปนลอ ดังนี้. เครื่องค้ําจุน
ทานเรียกวา บริขาร ในประโยคเปนตนวา เครือ่ งค้ําจุนชีวิตแมเหลานี้
อันบรรพชิตพึงแสวงหา ดังนี้. ในบทวา คิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาร
นี้ยอมควรทั้งเครื่องค้ําจุน ทั้งเครื่องลอม.
แทจริง คิลานปจจัยเภสัชนั้น เปนเครื่องลอมชีวิตบาง เพราะ
ไมใหชองแกความเกิดขึ้น แหงอาพาธอันจะยังชีวิตใหพินาศ เปนเครื่อง
ค้ําจุนบาง เพราะเปนเหตุใหชีวิตนั้น เปนไปไดนาน เพราะฉะนั้น
จึงเรียกวา บริขาร พึงทราบเนื้อความอยางนั้นวา คิลานปจจัยเภสัชนั้นดวย
เปนบริขารดวย โดยนัยดังกลาวมานี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา คิลานปจจัย
เภสัชบริขาร. ซึ่งคิลานปจจัยเภสัชบริขารนั้น.
๑

๒

๓

๑. อง. สตฺตก. ๒๗/๑๐๗. ๒. ส. มหาวาร. ๑๙/๗. ๓. ม. มู. ๑๒/๒๑๒.
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บทวา วสล แปลวา เลว คือ ชั่วชา. อีกนัยหนึ่ง ผูที่ชอื่ วา
วสละ เพราะอรรถวา ไหลออกมา. อธิบายวา ยอมหลั่งออก.
บทวา นิฏหิตฺวา แปลวา บวนเขฬะใหตกไป
ดวยคําวา กิสฺสาห เกน หายามิ ดังนี้ หญิงนั้นแสดงวา เรา
จะดอยกวาหญิงอื่นคนไหน ? วาโดยอะไร ? คือ วาโดยโภคะก็ตาม โดย
เครื่องแคแตงตัวก็ตาม โดยรูปรางก็ตาม หญิงชือ่ อะไรเลา ? จะเปนผูดียิ่ง
ไปกวาเรา.
บทวา สนฺติเก แปลวา ยืนอยูใ นที่ใกลเคียง คือ ในที่ไมไกล
โดยรอบ. แมดวยบทภาชนะ ทานก็แสดงเนื้อความอยางนี้เหมือนกัน.
บทวา อตฺตกามปาริจริยาย ความวา การบําเรอดวยกาม กลาวคือ
เมถุนธรรม ชื่อวา กามปาริจริยา. การบําเรอดวยกามเพื่อประโยชน
แกตน ชื่อวา อัตตกามปาริจริยา. อีกอยางหนึ่ง การบําเรอที่ตนใคร
คือ ปรารถนา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อัตตกามา. อธิบายวา อันภิกษุ
เองปรารถนาแลวดวยอํานาจแหงความกําหนด ในเมถุน การบําเรอนั้นดวย
อันตนใหใครดวย เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา อัตตกามปาริจริยา. แหงการ
บําเรอดวยกามเพื่อประโยชนแกตน (หรือแหงการบําเรออันตนใคร) นั้น.
[อธิบายสิกขาบทวิภังคจตุตถสังฆาทิเสส]
สองบทวา วณฺณ ภาเสยฺย ความวา พึงประกาศคุณ คืออานิสงส.
ในอรรถวิกปั ทั้งสองนั้น เพราะในอรรถวิกัปนีว้ า การบําเรอกามเพื่อ
ประโยชนตน ไดใจความ คือ กาม ๑ เหตุ ๑ การบําเรอ ๑ พยัญชนะ
ยังเหลือ ในอรรถวิกัปนี้วา การบําเรอนั้นดวย อันตนใครดวย ชื่อ
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อัตตกามปาริจริยา ไดใจความ คือ ความประสงค การบําเรอ ๑
พยัญชนะยังเหลือ เพราะเหตุนั้น เพื่อไมทําความเอื้อเฟอในพยัญชนะแสดง
แตใจความเทานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะวา คือ เปนเหตุ
แหงตน เปนที่ประสงคแหงตน. จริงอยู เมื่อตรัสคําวา การบําเรอตน
บัณฑิตทั้งหลายจักทราบวา การบําเรอดวยกาม เพื่อประโยชนแกตน ทาน
กลาวแลววาดวยคํามีประมาณเทานี้ แมเมื่อทานกลาวคําวา การบําเรอตน
ซึ่งเปนที่ประสงคแหงตน บัณฑิตทั้งหลาย ก็จักทราบวา การบําเรอ
ที่ตนใคร ดวยอรรถวา ที่ตนตองการประสงค ทานกลาวดวยคํามี
ประมาณเทานี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา จะทรงแสดงอาการในการสรรเสริญ
คุณแหงการบําเรอตนดวยกายนั้น จึงตรัสคําวา เอตทคฺค เปนอาทิ คํานั้น
มีเนื้อความชัดเจนทีเดียว ทั้งโดยอุเทศทั้งโดยนิเทศ.
สวนบทสัมพันธ และวินิจฉัยอาบัติในสิกขาบทนี้ พึงทราบดังนี้:คําวา เอตทค ฯเป ฯ ปริจเรยฺย มีความวา หญิงในพึงบําเรอ
ผูประพฤติพรหมจรรยมศี ีล มีกัลยาณธรรมเชนเรา ดวยธรรมนั่น
ขึ้นชื่อวาการบําเรอใด ของหญิงนั้น ผูบําเรอผูพระพฤติพรหมจรรย
เชนเราอยางนั้น, การบําเรอเปนยอดของการบําเรอทั้งหลาย.
สองบทวา เมถุนูปสหิเตน สงฺฆาทิเสส มีความวา ภิกษุใด
เมื่อกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามอยางนั้น พึงกลาวดวยคําพาดพิง
เมถุนจัง ๆ คือ หมายเฉพาะเมถุนจัง ๆ เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุนั้น.
บัดนี้ ทานปรับสังฆาทิเสส แกภิกษุผูกลาวดวยคําพาดพิงเมถุน
เทานั้น;
เพราะเหตุนั้น จึงไมเปนสังฆาทิเสสแมแกภิกษุผูกลาวคุณแหง
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การบําเรอ ดวยถอยคํามีอาทิอยางนี้วา ฉันก็เปนกษัตริย หลอนก็เปน
กษัตริย นางกษัตริยสมควรใหแกกษัตริย เพราะมีชาติเสมอกัน แตเปน
สังฆาทิเสสแกภิกษุผูกลาวปริยายแมมาก มีคําวา ฉันก็เปนกษัตริย หลอน
ก็เปนกษัตริย เปนตน แลวกลาวดวยถอยคําพาดพิงเมถุนจัง ๆ อยางนี้วา
หลอนสมควรใหเมถุนแกฉัน.
คําวา อิตฺถี จ โหติ เปนตน มีนัยดังกลาวแลวในกอนนัน้ แล
พระอุทานเถระเปนอาทิกัมมิกะในสิกขาบท ไมเปนอาบัติแกทานผูเปน
อาทิกัมมิกะฉะนี้แล.
บทภาชนียวรรณนา จบ
ปกิณกะทั้งปวงมีสมุฏฐานเปนตน เหมือนทุฏุลลวาจาสิกขาบท.
แมวินีตวัตถุทั้งหลาย ก็มอี รรถชัดเจนทั้งนั้น ดวยประการนี้.
พรรณนาสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ จบ
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระอุทายี
[๔๒๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล
ทานพระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถี เขาไปสูสกุลเปนอันมาก
ที่ตนเห็นวามีแกชายหนุมนอยยังไมมีภรรยา หรือเด็กหญิงสาวนอยยังไมมี
สามี ยอมพรรณนาคุณสมบัติของเด็กหญิงสาวนอยในสํานักมารดาบิดา
ของเด็กชายหนุมนอยวา เด็กหญิงสาวนอยของสกุลโนน มีรูปงาม นาดู
นาชม คมคาย มีแววฉลาด มีไหวพริบดี ขยัน ไมเกียจคราน เด็ก
หญิง สาวนอยนั้นสมควรแกเด็กชายหนุมนอยนี้ มารดาบิดาของเด็กชาย
หนุมนอยกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา คนเหลานั้นไมรูจักพวกขาพเจาวา
เปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร ทานเจาขา ถาพระคุณเจากรุณา
พูดทาบทามให พวกขาพเจาจะสูขอเด็กหญิงสาวนอยนั้นมาใหแกเด็ก
ชายหนุมนอยนี้ และพรรณนาคุณสมบัติของเด็กชายหนุมนอยในสํานัก
มารดาบิดาของเด็กหญิงสาวนอยวา เด็กชามหนุมนอยของสกุลโนน มี
รูปงาม นาดู นาชม คมคาย มีแววฉลาด มีไหวพริบดี ขยัน ไม
เกียจคราน เด็กชายหนุมนอยนั้นสมควรแกเด็กหญิงสาวนอยนี้ มารดา
บิดาของเด็กหญิงสาวนอยกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา คนเหลานั้นไม
รูจักพวกขาพเจาวาเปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร ฝายหญิงจะ
พูดชมวา ดู ๆ ก็อยู ทานเจาขา ถาพระคุณเจากรุณาชวยพูดใหเขา
สูขอ พวกขาพเจาจะยอมยกเด็กหญิงสาวนอยนี้แกเด็กชายหนุมนอยนั้น
โดยอุบายนี้แล ทานพระอุทายีใหมารดาบิดาของเจาหนุมเจาสาวทําอาวาหมงคลบาง วิวาหมงคลบาง พูดใหสูขอกันบาง.
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[๔๒๒] สมัยตอมา ธิดาของสตรีหมายคนหนึ่ง มีรูปงาม นาดู
นาชม พวกสาวกของอาชีวกชาวบานอื่น มาพูดกะสตรีหมายนั้นดังนี้วา
ขาแตแม ขอแมจงกรุณายกเด็กหญิงสาวนอยนี้ใหแกเด็กชายหนุมนอยของ
พวกขาพเจาเถิด
สตรีหมายนั้นตอบดังนี้วา คุณขา ดิฉันไมทราบวา พวกคุณเปนใคร
หรือเปนพรรคพวกของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ ก็เปนธิดา
คนเดียวของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอื่น ดิฉันจะยกใหไมได
คนทั้งหลายซักถามสาวกของอาชีวกเหลานั้นวา ทานทั้งหลายมา
ธุระอะไร
พวกสาวกของอาชีวกชี้แจงวา
พวกขาพเจามาขอธิดาของหญิง
หมายชื่อโนน ในตําบลบานนี้ใหเด็กชายหนุมนอยของพวกขาพเจา นาง
ตอบอยางนั้นวา คุณขาดิฉันไมทราบวา พวกคุณเปนใคร หรือเปนพรรค
พวกของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้ก็เปนธิดาคนเดียวของดิฉัน
และจะตองไปอยูบานอื่น ดิฉันจะยกใหไมได
คนพวกนั้นแนะนําวา พวกคุณไปขอธิดาตอหญิงหมายนั้นทําไม
ไปพูดกะทานพระอุทายีหรือ ทานพระอุทายีจักชวยพูดใหเขายกใหเอง
จึงพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นเขาไปหาทานพระอุทายี ครั้นแลว
ไดเรียนทานพระอุทายีวา ขาแตพระคุณเจา พวกขาพเจาขอธิดาของ
หญิงหมายชื่อโนนในบานนี้ใหแกเด็กชายหนุมนอยของพวกขาพเจา นาง
ตอบอยางนี้วา คุณขา ดิฉันไมทราบวา พวกคุณเปนใคร หรือเปน
พรรคพวกของใคร อนึง่ เลา เด็กหญิงสาวนอยก็เปนธิดาคนเดียวของ
ดิฉัน และจะตองใหอยูบานอื่น ดิฉันจะยกใหไมได ขาแตพระคุณเจา
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ขอพระคุณเจาไดโปรดชวยพูดใหหญิงหมายนั้น อมยกธิดาใหแกเด็กชาย
หนุมนอยของพวกขาพเจาดวยเถิด
ลําดับนั้น ทานพระอุทายีเขาไปหาสตรีหมายนั้น ครั้นแลวไดถาม
สตรีหมายนั้นวา ทําไมเธอจึงไมยอมยกธิดาใหแกคนเหลานั้นเลา
สตรีหมายนั้นตอบวา เพราะดิฉัน ไมทราบวา คนเหลานั้นเปนใคร
หรือเปนพรรคพวกของใคร อนึ่งเลา เด็กหญิงสาวนอยนี้เปนธิดาคนเดียว
ของดิฉัน และจะตองไปอยูบานอื่น ดิฉันจึงไมยอมยกใหเจาคะ
อุ. จงใหแกคนเหลานั้นเถิด คนเหลานี้ฉันรูจัก
ส. ถาพระคุณเจารูจัก ดิฉันยอมยกใหเจาคะ
จึงสตรีหมายนั้นไดยกธิดาใหแกสาวกของอาชีวกเหลานั้น ครั้น
พวกสาวก องอาชีวกเหลานั้น นําเด็กหญิงสาวนอยนั้นไปแลว ไดเลี้ยงดู
อยางสะใภชั่วเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นก็เลี้ยงดูอยางทาสี

สาวนอยรองทุกข
[๔๒๓] ตอมา สาวนอยนั้นสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉัน
ตกทุกขไดยาก ไมไดรบั ความสุข พวกสาวกของชีวกไดเลี้ยงดูดิฉัน อยาง
สะใภชั่วเตือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมาก็เลี้ยงดูอยางทาสี ขอใหคุณแม
ดิฉันมารับดิฉันไป
พอทราบขาว สตรีหมายนั้นจึงเขาไปหาพวกสาวกของอาชีวก ครั้น
แลวไดกลาวดังนี้วา ทานทั้งหลายโปรดอยาเลี้ยงดูสาวนอยนี้อยางทาสี
โปรดเลี้ยงดูอยางสะใภเถิดเจาคะ
สาวกของอาชีวกเหลานั้นกลาวอยางนี้วา พวกเราไมไดรับรองและ
ตกลงไวกับทาน พวกเรารับรองและตกลงไวกับสมณะตางหาก ทาน
จงไป เราไมรูจักทาน
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ครั้นสตรีหมายนั้นถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นรุกรานแลว ได
กลับมายังพระนครสาวัตถีตามเดิม
แมครั้งที่สอง สาวนอยนั้นก็ไดสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉัน
ตกทุกขไดยาก ไมไดรบั ความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดิฉัน
อยางสะใภชั่วเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมาก็เลี้ยงดูอยางทาสี ขอให
คุณแมดิฉันมารับดิฉันไป
จึงสตรีหมายนั้นเขาไปหาทานพระอุทายี ครั้นแลวไดเรียนทานพระอุทายีวา ขาแตพระคุณเจา ลูกสาวของดิฉัน ตกทุกขไดยาก ไมไดรับ
ความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดูนางอยางสะใภชั่วเดือนเดียว
เทานั้น ตอแตนั้นมาก็เลี้ยงดูอยางทาสี พระคุณเจาควรพูดขอรองวา
ดูกอนทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายโปรดอยาไดเลี้ยงดูสาวนอยนี้อยาง
ทาสี โปรดเลี้ยงดูอยางสะใภเถิด
ดังนั้น ทานพระอุทายีจึงเขาไปหาสาวกของอาชีวกเหลานั้น ครั้น
แลวไดกลาวดังนี้วา ดูกอนทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายโปรดอยา
เลี้ยงดูสาวนอยนี้อยางทาสี โปรดเลีย้ งดูอยางสะใภเถิด
พวกสาวกของอาชีวกเหลานั้น กลาวอยางนี้วา เราไมไดรับรองและ
ตกลงไวกับทาน เรารับรองและตกลงไวกับหญิงหมายตางหาก สมณะ
ตองเปนผูไมขวนขวาย สมณะตองเปนสมณะที่ดี เชิญทานไปเถิด เรา
ไมรูจักทาน
ครั้นทานพระอุทายีถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นรุกรานแลว ได
กลับมายังพระนครสาวัตถีตามเดิน
แมครั้งที่สาม สาวนอยนั้นก็ไดสงทูตไปในสํานักมารดาวา ดิฉัน
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ตกทุกขไดยาก ไมไดรบั ความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดูดิฉัน
อยางสะใภชั่วเดือนเดียวเทานั้น ตอแตนั้นมาก็เลี้ยงดูอยางทาสี ขอให
คุณแมดิฉันมารับดิฉันไป
แมสตรีหมายนั้น ก็ไดเขาไปหาทานพระอุทายีเปนครั้งที่สอง แลว
ไดเรียนทานพระอุทายีดังนี้วา ขาแดพระคุณเจา ขาววา ลูกสาวของ
ดิฉันตกทุกขไดยากไมไดรับความสุข พวกสาวกของอาชีวกไดเลี้ยงดูนาง
อยางสะใภชั่วเดือนเทานั้น ตอแตนั้นมาก็เลี้ยงดูอยางทาสี พระคุณเจาควรพูดของรองวา ดูกอนทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายโปรด
อยาไดเลี้ยงดูสาวนอยนี้อยางทาสี โปรดเลี้ยงดูอยางสะใภเถิด
ทานพระอุทายีกลาววา ฉันถูกพวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นรุกราน
มาครั้งหนึ่งแลว เชิญเธอไปเถิด ฉันไมไปละ

นินทาและสรรเสริญพระอุทายี
[๔๒๔] ครั้งนั้น สตรีหมายจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ลูกสาว
ของเราตกทุกขไดยาก ไมไดรับความสุข เพราะแมผัวชั่ว พอผัวชั่ว
และสามีชั่วฉันใด ขอใหทานพระอุทายีจงตกทุกขไดยาก อยาไดรับความ
สุขฉันนั้นเถิด แมสาวนอย นั้นก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา เราตกทุกข
ไดยาก ไมไดรับความสุข เพราะแมผัวชั่ว พอผัวชั่ว และสามีชั่วฉันใด
ขอทานพระอุทายีจงตกทุกขไดยาก อยาไดรับความสุขฉันนั้นเถิด แม
สตรีเหลาอื่น บรรดาที่ไมพอใจดวยแมผัว พอผัว หรือสามี ตางก็
กลาวแชงชักอยางนั้นวา เราตกทุกขไดยากไมไดรับความสุข เพราะแมผัว
ชั่ว พอผัวชั่ว และสามีชั่วฉันใด ขอใหทานพระอุทายีจงตกทุกขไดยาก
อยาไดรับความสุขฉันนั้นเถิด สวนสตรีบรรดาที่ไดยินดีดวยแมผัว พอผัว
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หรือสามี ตางก็อํานวยพรอยางนี้วา เราสบาย สมบูรณ พูนสุข เพราะ
แมผัวดี และสามีดี ฉันใด ขอใหทานพระอุทายี จงสบาย สมบูรณ
พูนสุข ฉันนั้นเถิด.
[๔๒๕] ภิกษุทั้งหลายไดยินสตรีบางพวกกลาวแชงชักอยูบางพวก
อํานวยพรอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีดาวามละอาย มีความ
รังเกียจ ใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทาน
พระอุทายี จึงไดถึงความเปนผูชักสื่อเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุนสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกอนอุทายี ขาววา เธอถึงความเปนผูชักสื่อจริงหรือ
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบรุษ การ
กระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา ฉันเธอจงไดถึงความเปนผูชักสื่อเลา
ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อครามเลื่อมใสยิง่ ของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แทการกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อ
ครามไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยาง
อื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
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พระผูพระภาคเจา ทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพือ่ ความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ เพื่อขมบุรุษผูเ กอ
ยาก ๑ เพื่อยูส าํ ราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก เพือ่ ปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนทีเ่ ลื่อมใสแลว เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้วาดังนี้:พระปฐมบัญญัติ
๙.๕. อนึ่ง ภิกษุใด ถึงความเปนผูชักสื่อ บอกความประสงค
ของบุรุษเเกสตรีก็ดี บอกความประสงคของสตรีแกบุรุษก็ดี ในความ
เปนเมียก็ตาม ในความเปนชูก็ตาม เปนสังฆาทิเสส.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 249

ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แก
ภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้
เรื่องพระอุทายี จบ

เรื่องนักเลงหญิง
[๔๒๖] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกนักเลงหญิงหลายคนพากันไปเที่ยว
รื่นเริงในสวน ไดสงชายสื่อไปในสํานักหญิงแพศยาคนหนึ่งวา ขอให
นางมา พวกเราจักพากันเที่ยวรื่นเริงในสวน หญิงแพศยานั้นไดตอบไป
อยางนี้วา ขาแตนาย ดิฉันไมทราบวา พวกทานเปนใคร หรือเปน
พรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแตงกายนาก มีเครื่องประดับ
เรือนมาก และจะตองไปนอกเมือง ดิฉันไปไมได ครั้นแลวชายสื่อนั้น
ไดแจงเรื่องนั้น แกนักเลงหญิงเหลานั้น
เมื่อชายสื่อแจงอยางนั้นแลว บุรุษคนหนึ่งไดกลาวกะนักเลงเหลา
นั้นวา ทานทั้งหลาย พวกทานไปออนวอนหญิงแพศยานั้นทําไม ควร
บอกพระอุทายีมิดีหรือ ทานพระอุทายีจักสงมาใหเอง
เมื่อบุรษุ นั้นกลาวอยางนั้นแลว อุบาสกคนหนึ่งไดกลาวกะบุรุษผูนั้น
วา คุณอยาไดพูดอยางนั้น การกระทําเชนนั้นไมสมควรแกพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร ทานพระอุทายีจักไมทําเชนนั้น
เมื่ออุบาสกนั้นกลาวอยางนั้นแลว นักเลงหญิงเหลานั้น ไดพากัน
วา ทานพระอุทายีจักทําหรือไมทํา แลวเขาไปหาทานพระอุทายีกลาว
ดังนี้วา ขาแตพระภาคเจา พวกขาพเจาพากันไปเที่ยวรื่นเริงในสวน
ไดสงชายสื่อไปในสํานักหญิงแพศยาชื่อโนนวา ขอใหนางมา พวกเรา
จักพากันเที่ยวรื่นเริงในสวน นางตอบอยางนั้นวา ขาแตนาย ดิฉันไม
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ทราบวา ทานทั้งหลายเปนใคร หรือเปนพรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉัน
มีเครื่องแตงกายมาก มีเครื่องประดับเรือนมาก และจะตองไปนอกเมือง
ดิฉันไปไมได ขาแดพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไดโปรดสงหญิงแพศยา
นั้นไปใหสําเร็จประโยชนดวย เถิด ขอรับ
ลําดับนั้น ทานพระอุทายีเขาไปหาหญิงแพศยานั้น ครัน้ แลวได
ถามหญิงแพศยานั้นดังนี้วา ทําไมเธอจึงไมไปหาคนเหลานี้เลา
หญิงแพศยานั้นตอบวา ดิฉัน ไมทราบวา คนเหลานั้นเปนใคร หรือ
เปนพรรคพวกของใคร อนึ่ง ดิฉันมีเครื่องแตงตัวมาก มีเครื่องประดับ
เรือนมาก และจะตองไปนอกเมือง ดิฉันไปไมได เจาคะ
อุ. จงไปหาคนเหลานี้เถิด คนเหลานั้นฉันรูจัก
ญ. ถาพระคุณเจารูจัก ดิฉันจะไป เจาคะ
ครั้งนั้น นักเลงหญิงเหลานั้น ไดพาหญิงแพศยานั้นไปเที่ยวสวน
จึงอุบาสกนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานอุทายีจึงไดถึงความ
เปนผูชักสื่ออันจะพึงอยูรวมชั่วขณะหนึ่งเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินอุบาสกนั้น
เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความ
ละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉน ทาฬพระอุทายีจึงไดถึงความเปนผูชักสื่ออันจะพึงอยูรวมชั่วขณะหนึ่ง
เลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงบัญญัติอนุบัญญัติ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระอุทายีวา ดูกอนอุทายี ขาววา เธอถึงความเปนผูชักสื่ออันจะพึง
อยูรวมชั่วขณะหนึ่ง จริงหรือ
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ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษ การ
กระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดถึงความเปนผูชักสื่ออันจะพึงอยูรวม
ชั่วขณะหนึ่งเลา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั้น เปน
ไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปน
อยางอื่นของตนบางที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลายแลว รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ...
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:-
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พระอนุบัญญัติ
๙.๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใดลงความเปนผูชักสื่อ บอกความประสงค
ของบุรุษแกสตรีก็ดี บอกความประสงคของสตรีแกบุรุษก็ดี ในความ
เปนเมียก็ตาม ในความเปนชูก็ตาม โดยที่สุด บอกแมแกหญิงแพศยา
อันจะพึงอยูรวมชั่วขณะ เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องนักเลงหญิง จบ
สิกขาบทวิภังค
[๔๒๗] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา
ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกขุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
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เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียง
กัน อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคใน
อรรถนี.้
คําวา ถึงความเปนผูชักสื่อ ความวา ถูกสตรีวานไปในสํานักบุรุษ
หรือถูกบุรุษวานไปในสํานักสตรี.
คําวา บอกความประสงคของบุรุษแกสตรีกด็ ี คือ แจงความ
ปรารถนาของชายแกหญิงก็ดี.
คําวา บอกความประสงคของสตรีแกบุรุษก็ดี คือ แจงความ
ประสงคของหญิงแกชายก็ดี.
คําวา ในความเปนเมียก็ตาม คือ บอกวา เธอจักเปนเมีย.
คําวา ในความเปนชูก็ตาม คือ บอกวา เธอจักเปนชู.
คําวา โดยที่สุด บอกแมแกหญิงแพศยาอันจะพึงอยูรวมชั่วขณะ
คือ บอกวา เธอจักเปนภรรยาชั่วคราว.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือ เปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แม
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
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บทภาชนีย มาติกา
สตรี ๑๐ จําพวก
[๔๒๘] สตรี ๑๐ จําพวก คือ สตรีมีมารดาปกครอง สตรี
มีบิดาปกครอง ๑ สตรีมีมารดาบิดาปกครอง ๑ สตรีมีพี่นองชาย
ปกครอง ๑ สตรีมีพี่นองหญิงปกครอง ๑ สตรีมญ
ี าติปกครอง ๑ สตรี
มีโคตรปกครอง ๑ สตรีมีธรรมคุมครอง ๑ สตรีมีคูหมั้น สตรีมี
กฎหมายคุมครอง ๑.
ภรรยา ๑๐ จําพวก
[๔๒๙] ภรรยา ๑ จําพวก คือ ภรรยาสินไถ ๑ ภรรยาที่อยู
ดวยความเต็มใจ ภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ๑ ภรรยาที่อยูเพราะผา ๑
ภรรยาที่สมรส ๑ ภรรยาที่ถูกปลงเทริด ภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปน
ทั้งภรรยา ๑ ภรรยาที่เปนทั้งลูกจางทั้งเปนภรรยา ภรรยาเชลย
ภรรยาชั่วคราว ๑.
มาติกาวิภังค
[ ๔๓๐] สตรีที่ชื่อวา มีมารดาปกครอง ไดแก สตรีทมี่ ีมารดา
คอยระวัง ควบคุม หามปราม ใหอยูใ นอํานาจ
สตรีทชี่ อื่ วา มีบิดาปกครอง ไดแก สตรีที่มีบิดา คอยระวัง
ควบคุม หามปราม ใหอยูในอํานาจ
สตรีทชี่ อื่ วา มีมารดาปกครอง ไดแก สตรีที่มีมารดาบิดา
คอยระวัง ควบคุม หามปราม ใหอยูในอํานาจ
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สตรีทชี่ อื่ วา มีพี่นองชายปกครอง ไดแก สตรีที่มีพี่นองชาย
คอยระวัง ควบคุม หามปราม ใหอยูใ นอํานาจ
สตรีทชี่ อื่ วา มีพี่นองหญิงปกครอง ไดแก สตรีที่มีพี่นองหญิง
คอยระวัง ควบคุม หามปราม ใหอยูใ นอํานาจ
สตรีทชี่ อื่ วา มีญาติปกครอง ไดแก สตรีที่มญ
ี าติคอยระวัง ควบคุม
หามปราม ใหอยูในอํานาจ
สตรีทชี่ อื่ วา มีโคตรปกครอง ไดแก สตรีที่มีบุคคลรวมสกุล
คอยระวัง ควบคุม หามปราม ใหอยูใ นอํานาจ
สตรีทชี่ อื่ วา มีธรรมคุมครอง ไดแก สตรีที่มสี หธรรมมิกทั้งหลาย
คอยระวัง ควบคุม หามปราม ใหอยูใ นอํานาจ
สตรีทชี่ อื่ วา มีคูหมัน้ ไดแก สตรีที่มีผูหมั้นไวแตในครรภ โดย
ที่สุด แมสตรีที่ถูกบุรุษสวมดวยพวงดอกไม ดวยมัน่ หมายวา สตรีคนนี้
เปนของเรา
สตรีทชี่ อื่ วา มีกฎหมายคุมครอง ไดแก สตรีที่มีพระราชาบางองค
ทรงกําหนดอาชญาไววา บุรุษใดถึงสตรีผูมีชื่อนี้ ตองไดรับอาชญาเทานี้
[๔๓๑] ภรรยาที่ชื่อวา สินไถ ไดแก สตรีที่บุรษุ ชวยมาดวยทรัพย
แลวใหอยูรวม
ภรรยาที่ชื่อวา อยูดวยความเต็มใจ ไดแก สตรีที่บุรุษคูรัก ให
อยูรวม
ภรรยาที่ชื่อวา อยูเพราะสมบัติ ไดแก สตรีที่บุรุษยกสมบัติให
แลวใหอยูรวม
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ภรรยาที่ชื่อวา อยูเ พราะผา ไดแก สตรีทบี่ ุรุษมอบผาใหแลว
ใหอยูรวม
ภรรยาที่ชื่อวา สมรส ไดแก สตรีที่บุรุษจับตองภาชนะน้ําดวยกัน
แลวใหอยูรวม
ภรรยาที่ชื่อวา ถูกปลงเทริด ไดแก สตรีที่บุรษุ ปลงเทริดลง แลว
ใหอยูรวม
ภรรยาที่ชื่อวา เปนคนใช ไดแก สตรีที่เปนทั้งคนรับใช เปน
ทั้งภรรยา
ภรรยาที่ชื่อวา เปนลูกจาง ไดแก สตรีที่เปนทั้งคนทํางาน เปน
ทั้งภรรยา
ภรรยาที่ชื่อวา เชลย ไดแก สตรีที่เรียกวา ถูกนํามาเปนเชลย
ภรรยาที่ชื่อวา ภรรยาชั่วคราว ไดแก สตรีที่เรียกวา เปนภรรยา
ชั่วขณะ.
๑. ธนักกีตาจักร

นิกเขปบท
[๔๓๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
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มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแดพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแดพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแดพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไป บอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูนี้ชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูนี้ชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแดพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอกตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแดพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
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มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้น ผูมีชื่อวา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมี ชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
นิกเขปบท จบ

ธนักกีตาจักร
ขัณฑจักรมีสตรีคนหนึ่งเปนมูล
[ ๔๓๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกดรองผูมีชื่อนี้ และสตรีมบี ิดาปกครองผูมีชื่อนี้ วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มารดาปกครองผูมีชื่อนี้และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแดพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คําา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมญ
ี าติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมธี รรนคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมคี ูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
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ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแดพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมกี ฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลาย จงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ขัณฑจักร จบ

ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึง่ เปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๓๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับ
คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมพี ี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมญ
ี าติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
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ท็ านทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร หมวดที่ ๑ จบ

ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒
[๔๓๕] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีที่บิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับ
คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปน ภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุม ครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั่นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาว
วา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกดรองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ แสะสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร หมวดที่ ๒ จบ
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ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๓
[๔๓๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง ผูนี้
ชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชาย ปกครองผูนี้ชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุม ครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั่นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลาย จงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พัทธจักร หมวดที่ ๓ จบ

ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึง่ เปนมูล หมวดที่ ๔
[๔๓๗] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 266

ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีนองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร หมวดที่ ๔ จบ

ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึง่ เปนมูล หมวดที่ ๕
[๔๓๘] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลาย จงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
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ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมคี ูหมั่นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมกี ฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี ชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ แสะสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พัทธจักร หมวดที่ ๕ จบ

ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๖
[๔๓๙] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมธี รรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลาย จงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับ
คํา นําไปบอก และกับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมคี ูหมั่นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไ ปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมกี ฎหมายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
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ขอทานทั้งหลาย จงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกดรองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูนี้ชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมมี ารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมพี ี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมพี ี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมญ
ี าติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่ออัน ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร หมวดที่ ๖ จบ

ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึง่ เปนมูล หมวดที่ ๗
[๔๔๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีธรรมคุมครองผูนี้ชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั่นผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมกี ฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมบี ิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 272

ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมพี ี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมพี ี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมญ
ี าติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
ธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร หมวดที่ ๗ จบ
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ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๘
[๔๔๑] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้น ผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจึงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุม ครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พัทธจักร หมวดที่ ๘ จบ

ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึง่ เปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๔๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมมี ารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา
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ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
กฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแกพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุม ครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
กฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้น ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
พัทธจักร หมวดที่ ๙ จบ
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีตาจักร
มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล จบ
[๔๔๓] ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงธนักกีตาจักรมีสตรี ๒ คน
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีคาจักร มีสตรี ๓ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีคาจักร มีสตรี ๔ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีคาจักร มีสตรี ๕ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีคาจักร มีสตรี ๖ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีทาจักร มีสตรี ๗ คนเปนมูล
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ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีคาจักร มีสตรี ๘ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงธนักกีคาจักร มีสตรี ๙ คนเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.
ธนักกีตาจักร
พัทธจักร มีสตรี ๑๐ คนเปนมูล
[๔๔๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมี
มารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมพี ี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมี
พี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมญ
ี าติปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีโคตร
ปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีธรรมะคุมครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้
และสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปน
ภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ธนักกีตาจักร จบ

๒. ฉัทวาสินีจกั ร
นิกเขปบท
[๔๔๕] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยู
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ดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส....ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ฉันทวาสินีจักร จบ
๓. โภควาสินีจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูเพราะ
สมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
โภควาสินีจักร จบ
๔. ปฏวาสินีจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูเพราะ
ผา ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ปฏวาสินีจักร จบ
๕. โอทปตตกินีจักร
นิเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
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มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่สมรส ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร...พัทธจักร...
โอทปตตกินีจักร จบ
๖. โอภตจุมพฏาจักร
นิเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร...พัทธจักร...
โอภคจุมพฏาจักร จบ
๗. ทาสีภริยาจักร
นิเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมา
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.... ขัณฑจักร...และพัทธจักร...
ทาสีภริยาจักร จบ
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๘. กัมมการีภริยาจักร
นิเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจาง
เปนทั้งภรรยาของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคําวา นําไปบอก และกลับมา
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร...พัทธจักร...
กัมมการีภริยาจักร จบ
๙. ธชาหฏาจักร
นิเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาเชลย ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ธชาหฏาจักร จบ
๑๐. มุหตุ ติกาจักร
นิเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติทสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ- .
สังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
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บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้น ผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
นิกเขปบท จบ

มุหุตติกาจักร
ขัณฑจักร มีสตรีคนหนึง่ เปนมูล
[๔๔๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมบี ิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลาย จงเปนภรรยาชั่วคราว สองบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
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มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมญ
ี าติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมโี คตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ วา ขาววา
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ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมคี ูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา
ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส

มุหุตติกาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึง่ เปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๔๗] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้
วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ ...
...สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมพี ี่นองหญิงปกครองผู
ชื่อนี้...
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....สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้...
...สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้...
...สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ ...
...สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ ..
...สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีกฎหมายคุมครอง ผูมี
ชื่อนี้ ...
...สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มูลยอ*
มุหุตติกาจักร
พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๔๘] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีกฎหมายคุมครองผูชื่อนี้ และสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้...
...สตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีมารดาบิดาปกครอง
ผูมีชื่อนี้...
* พัทธจักร มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒- หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
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...สตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองชายปกครอง
ผูมีชื่อนี้ ...
...สตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีพี่นองหญิงปกครอง
ผูมีชื่อนี้ ...
...สตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีญาติปกครองผูมี
ชื่อนี้ ...
...สตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีโคตรปกครองผูมี
ชื่อนี้ ...
...สตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีธรรมคุมครองผูมี
ชื่อนี้ ...
...สตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา
ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร
มีสตรีคนหนึ่งเปนมูล จบ
[๔๔๙] ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๒ คน
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๓ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๔ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๕ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๖ คนเปนมูล
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ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร สตรีมี ๗ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๘ คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมุหุตติกาจักร มีสตรี ๙ คนเปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล


มุหุตติกาจักร
พัทธจักร มีสตรี ๑๐ คนเปนมูล

[๔๕๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมี
มารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีพี่นอง
หญิงปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีโคตรปกครองผูมี
ชื่อนี้ สตรีมีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีคูหมั้นผูมีช่อื นี้ และสตรีมี
กฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาชั่วคราว
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
มุหุตติกาจักร จบ
๑. มาตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
[๔๕๑] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ
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ุ

ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ..
...เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มาตุรักขิตาจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล
[๔๕๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจง
ไปบอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยา
สินไถ และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับ
คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และ
เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด...
...ภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๕๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยู
ดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูนี้ชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอกและกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
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...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจาง
เปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มูลยอ*
มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๕๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่ว
คราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมานอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว และ
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
*พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
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...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา
ของบุรุษผูมีชื่อนี้.. .
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ
[๔๕๕] ขัณฑจักรและพัทธจักร เเหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา
๒ คน เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๓ คน
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร มีภรรยา ๔ คน
เปนมูล
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ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงมาตุรักขิตาจักร
เปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนั้นแล.

มีภรรยา ๕ คน
มีภรรยา ๖ คน
มีภรรยา ๗ คน
มีภรรยา ๘ คน
มีภรรยา ๙ คน

มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๕๖] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ เปน
ภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปน
ทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย
และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มาตุรักขิตาจักร จบ
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๒. ปตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
[๔๕๗] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ปตุรักขิตาจักร จบ
๓. มาตาปตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ.
สังฆาทิเสส...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
มาตาปตุรักขิตาจักร จบ
๔. ภาตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ขอ
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บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ภาตุรักขิตาจักร จบ
๕. ภคินีรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีพี่นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ภคินีรักขิตาจักร จบ
๖. ญาติรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีญาติปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ญาติรกั ขิตาจักร จบ
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๗. โคตตรักขิตาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีโคตรปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
๘. ธัมมรักขิตาจักร
นิกขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีธรรมคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมานอก ตองอาบัติสังฆา.
ทิเสส...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ธัมมรักขิตาจักร จบ
๙. สารักขาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีคูหมั้นผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อ
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นี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส...
ขัณฑจักร...พัทธจักร...
สารักขาจักร จบ
๑๐. สปริทัณฑาจักร
นิกเขปบท
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
กฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
กฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ...
... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
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สปริทัณฑาจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึง่ เปนมูล
[๔๘๘] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณ เจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้ ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมานอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ และ
เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส

สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๕๙] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยา
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ที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาที่อยูดวยยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจาง
เปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย ...
...เปนภรรยาที่อยูดวยยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว...
. .. เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มูลยอ*
สปทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๖๐] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
* พัทธจักรมีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
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บอกสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่ว
คราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาชั่วคราว และ
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้.
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา
ของบุรุษผูมีชื่อนี้.. .
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา
ของบุรุษผูมีชื่อนี้...
... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับนาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ
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[๔๖๑] ขัณฑจักร และพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๒
คนเปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๓ คน
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๔ คน
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๕ คน
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๖ คน
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๗ คน
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๘ คน
เปนมูล
ขัณฑจักร และพัทธจักร แหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๙ คน
เปนมูล
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.

สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๖๒] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยา
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สินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด
เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปน
ทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
สปริทัณฑจักร จบ
อุภโตพัทธจักร
มีสตรีและภรรยารวมกันขางละหนึ่ง
[๔๖๓] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานจงเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.

อุภโตพัทธกจักร
มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๒
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีมีบดิ าปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอ
ทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
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อุภโตพัทธกจักร
มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๓
บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรี
มีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ และสตรีผูมีมารดา
บิดาปกครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยาสินไถ
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๔
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกัน ขางละ ๕
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกัน ขางละ ๖
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๗
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกัน ขางละ ๘
อุภโตพัทธกจักร มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๙
นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.

อุภโตพัทธกจักร
มีสตรีและภรรยารวมกันขางละ ๑๐
[๘๖๔] บุรุษวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีมีมารดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมี
มารดาบิดาปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมพี ี่นองชายปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมพี ี่
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นองหญิงปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีญาติปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีโคตร
ปกครองผูมีชื่อนี้ สตรีมธี รรมคุมครองผูมีชื่อนี้ สตรีมีคูหมั้นผูมีชื่อนี้ และ
สตรีมีกฎหมายคุมครองผูมีชื่อนี้วา ขาววา ขอทานทั้งหลายจงเปนภรรยา
สินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด
เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปน
ทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
อุภโตพัทธกจักร
ปุริสเปยยาล
๑. ปุรสิ มาตุจักร

นิกเขปบท
[๔๖๕] มารดาของบุรุษวานภิกษุวา...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ปุริสมาตุจักร จบ

๒. ปุริสปตุจักร
นิกเขปบท
บิดาของบุรุษวานภิกษุวา...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ปุริสปตจุ ักร จบ
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๓. ปุริสมาตาปตุจักร
นิกเขปบท
มาดาบิดาของบุรุษวานภิกษุวา...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ปุริสมาตาปตุจักร จักร

๔. ปุริสภาตุจักร
นิกเขปบท
พี่นองชายของบุรุษวานภิกษุวา..ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ปุริสภาตุจักร จบ

๕. ปุริสภคินีจกั ร
นิกเขปบท
พี่นองหญิงของบุรุษวานภิกษุวา...ขัณฑจักร...พทัธจักร...
ปุริสภคินีจักร จบ

๖. ปุรสิ ญาตกจักร
นิกเขปบท
ญาติของบุรุษวานภิกษุวา...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ปุริสญาตกจักร จบ
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๗. ปุรสิ โคตตจักร
นิกเขปบท
โคตรของบุรุษวานภิกษุวา...ขัณฑจักร...พัทธจัก...
ปุริสโคตตจักร จบ

๘. ปุริสสหธัมมิกจักร
นิกเขปบท
สหธรรมิกของบุรุษวานภิกษุวา...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ปุริสสหธัมมิกจักร จบ
นักปราชญพึงยังปุริสเปยยาลใหพิสดาร อุภโตพัทธกจักรก็พึงให
พิสดาร ดุจนัยที่มีมาแลวขางตนนั้นแล.
ปุริสเปยยาล จบ
อิตถีเปยยาล
๑. มาตุรักขิตามาตุจักร

นิกเขปบท
[๔๖๖] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
สินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
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มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวย
ความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูเพราะ
สมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูเพราะ
ผา ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสงั ฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวา ภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่สมรส
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่ถูกปลง
เทริด ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่เปนทั้ง
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คนใชเปนทั้งภรรยาของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่เปนทั้ง
ลูกจางเปนทั้งภรรยาของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาเชลย ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชั่วคราว
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส

มาตุรักขิตามาตุจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึง่ เปนมูล
[ ๔๖๗] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระ
คุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
สินไถและเปนภรรยาทอยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ และ
เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรา...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย...
...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มาตุรักขิตามาตุจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๖๘] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
ที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวย
ความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา...
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...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาถูกปลงเทริด...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา...
... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจาง
เปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว...
...เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ุ

มูลยอ *
มาตุรักขิตามาตุจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙

[๔๖๙] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระ
คุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
ชั่วคราว และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไป
บอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาชั่วคราว
และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ..
* พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒- หมวดที่ ๘ ทานยอไว
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...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ.. ..
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา...
...เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิมาตาตุจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ
แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาทุรักขิตามาตุจักร มีภรรยา ๒ คน
เปนมูล ตลอดถึงขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตามาตุจักร มีภรรยา
๙ คนเปนมูล
นักปราชญก็พึงทําตามแบบนี้แล.

มาตุรักขิตามาตุจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๗๐] มารดาของสตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระ
คุณเจา ขอพระคุณ เจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
สินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด
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เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจาง
ทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มาตุรักขิตามาตุจักร จบ

๒. ปตุรักขิตาปตุจักร
นิกเขปบท
[๔๗๑] บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนัน้ จะขอเปนภรรยาสินไถ
ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
บิดาของสตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวย
ความเต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา...
เปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้ง
คนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา.. เปน
ภรรยาเชลย... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส...ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ปตุรักขิตาปตุจักร จบ
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๓. มาตาปตุรักขิตามาตาปตุจักร
นิกเขปบท
มารดาบิดาของสตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระ
คุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
สินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
มารดาบิดาของสตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
ที่อยูดวยความเต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยู
เพราะผา... เปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ ถูกปลงเทริด... เปน
ภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราวของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ...ขัณฑจักร...
พัทธจักร...
มาตุปตุรักขิตามาตาปตุจักร จบ

ภาตุรักขิตาภาตุจักร
นิกเขปบท
พี่นองชายของสตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณ
เจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
สินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอกเเลวกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
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พี่นองชายของสตรีมีพี่นองชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณ
เจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่
อยูดวยความเต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยู .
เพราะผา... เปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปน
ภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรรยาเชลย... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส...ขัณฑจักร... พัทธจักร...
ภาตุรักขิตาภาตุจักร จบ

๕ ภคินีรักขิตาภคินีจักร
นิกเขปบท
พี่นองหญิงของสตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระ...
คุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
สินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พี่นองหญิงของสตรีมีพี่นองหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระ...
คุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
ที่อยูดวยความเต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยู
เพราะผา... เปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทรด... เปน
ภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้ง
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ภรรยา... เปนภรรยาเชลย. .. เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร... พัทธจักร...
ภคินีรักขิตาภคินีจักร จบ

๖. ญาติรักขิตาญาติกจักร
นิกเขปบท
ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
ญาติของสตรีมีญาติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวย
ความเต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา...
เปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้ง
คนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปน
ภรรยาเชลย. . . เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นํา
ไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ญาติรักขิตาญาตจักร จบ
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๗. โคตตรักขิตาโคตตจักร
นิกเขปบท
โคตรทัง้ หลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณ.
เจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
สินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
โคตรทัง้ หลายของสตรีมีโคตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยา
ที่อยูดวยความเต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยู
เพราะผา... เปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปน
ภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรรยาเชลย... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส...ขัณฑจักร... พัทธจักร...
โคตตรักขิตาโคตตจักร จบ

๘. ธัมมรักขิตาสหธัมมิกจักร
นิกเขปบท
สหธรรมิกทั้งหลายของสตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแต
พระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปน
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ภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สหธรรมิกทั้งหลายของสตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแต
พระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปน
ภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยา
ที่อยูเพราะผา... เปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปน
ภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรรยาเชลย... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร... พัทธจักร...

ธัมมรักขิตาสหธัมมิกจักร
๙. สารักขาปุริสจักร
นิกเขปบท
คูหมั้นของสตรีมีคูหมั้นวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนัน้ จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
คูหมั้น ของสตรีมีคูหมั้นวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา...
เปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้ง
คนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปน
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ภรรยาเชลย...เปนภรรยาชัว่ คราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร...พัทธจักร...
สารักขาปุริสจักร จบ

๑๐. สปริทัณฑาปุริสจักร
นิกเขปบท
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอ
เปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอ
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปน
ภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด...
เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปน
ทั้งภรรยา... เปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาปุริสจักร จบ



สปริทัณฑาปุริสจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึง่ เปนมูล

[๘๗๒] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวาน
ภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิง
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นั้น จะขอเปนภรรยาสินไถ และภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมาย คุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอเปน
ภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาสินไถ และ
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา.. เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส...
เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาสินไถ
และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาสินไถ และ
เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาสินไถ และเปน
ภรรยาเชลย... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาชั่วคราวของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

สปริทัณฑาปริสจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๗๓] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวาน
ภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิง
นั้นจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ
และเปนภรรยาที่อยูเพราะ
สมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขา
แตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอ
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปน
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ภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่อยู
ดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่อยูดวย
ความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยา
ที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา...
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาเชลย... เปนภรรยาที่
อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว... เปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มูลยอ*
สปริทัณฑาปุริสจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
ุ

[๔๗๔ ] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวาน
ภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิง
นั้นจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขา
แตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา หญิงนั้นจะขอ
เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ... เปนภรรยา
ชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาชั่วคราว และ
เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส...
* พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒- หมวดที่ ๘ ทานยอไว
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เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด.. เปนภรรยาชั่วคราว
และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาชั่วคราว และ
เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาชั่วคราว และ
เปนภรรยาเชลยของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ
แมทัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักร มีภรรยา ๒ คน
เปนมูล ตลอดถึงขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาปุริสจักรมีภรรยา
คนเปนมูล นักปราชญกพ็ ึงทําตามแบบนี้แล.

สปริทัณฑาปุริสจักร
พัทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๗๕] พระราชาผูตรากฎหมายของสตรีมีกฎหมายคุมครองวาน
ภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา
หญิงนั้นจะขอเปนภรรยาสินไถ เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยา
ที่อยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยา
ที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปน
ทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาเชลย และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สปริทัณฑาปุริสจักร จบ
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๑. มาตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
[๔๗๖] สตรีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแดพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขาพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ...
เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยา
ที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาเชลย..
เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มาตุรักขิตาจักร
ขัณฑจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล
[๔๗๗] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และ
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ของพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉัน จะขอเปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยู
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เพราะสมบัติ... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปน
ภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาสินไถ และเปน
ภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย ... เปนภรรยาสินไถ
และเปนภรรยาชั่วคราวของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๗๘] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวย
ความเต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ
และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปน
ภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่ถูก
ปลงเทริด... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคน
ใชเปนทั้งภรรยา.. เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปน
ทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปน
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ภรรยาเชลย... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส

มูลยอ*
มาตุรักขิตาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๗๙] สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และ
เปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก. ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีมารดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูนี้ชื่อนี้วา ดิฉัน จะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยา
ที่อยูดวยความเต็มใจ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะ
สมบัติ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยา
ชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยา
ที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปน
ทั้งภรรยา เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปน
ทั้งภรรยา. .. เปนภรรยาชัว่ คราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตาจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ
*พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒-หมวดที่ ๘ ทานยอไว
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แมขัณฑจักรและพัทธจักรแหงมาตุรักขิตาจักร
เปนมูลเปนตน นักปราชญก็พึงทําตามแบบนี้แล.

มีภรรยา ๒ คน

มาตุรักขิตาจักร
พุทธจักร มีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๔๘๐] สตรีมีมารดาปกครอง วานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ เปน
ภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาที่อยู
เพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยาที่
เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา เปน
ภรรยาเชลย และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
มาตุรักขิตาจักร จบ

๒. ปตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
[๔๘๑ ] สตรีมีบิดาปกครองวานภิกษุ วา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของ
บุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
สตรีมีบดิ าปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ...
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เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยาที่
สมรส... เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรราที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาเชลย ...
เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร... พัทธจักร...
ปตุรกั ขิตาจักร จบ

๓. มาตาปตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉนั จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
สตรีมีมารดาบิดาปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจ...เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปน
ภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยา
เชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร... พัทธจักร...
มาตาปตุรักขิตาจักร
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๔. ภาตุรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีพนี่ องชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีพนี่ องชายปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณ
เจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ...
เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยา
ที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปน
ทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาเชลย ...
เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร...พัทธจักร...
ภาตุรักขิตาจักร จบ

๕. ภคินีรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีพนี่ องหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณ
เจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมี
ชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีพนี่ องหญิงปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความ
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เต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ.. เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปน
ภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยา
เชลย ... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร... พัทธจักร...
ภคินีรักขิตาจักร จบ

๖. ญาติรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมญ
ี าติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมญ
ี าติปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ...
เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยาที่
สมรส... เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาเชลย...
เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร.. . พัทธจักร...
ญาติรักขิตาจักร จบ
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๗. โคตตรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมโี คตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ของพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมโี คตรปกครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ...
เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยา
ที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา.. เปนภรรยาเชลย...
เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร... พัทธจักร...
โคตตรักขิตาจักร จบ

๘. ธัมมรักขิตาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีธรรมคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
จงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ...เปน
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ภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยาที่สมรส...
เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา
เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาเชลย... เปนภรรยา
ชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร... พัทธจักร...
ธัมมรักขิตาจักร

๙. สารักขาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีคหู มั้นวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุ
รับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีคหู มั้นวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ... เปน
ภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา...เปนภรรยาที่สมรส...
เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา
เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาเชลย... เปนภรรยา
ชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก
ตองอาบัติสังฆาทิเสส... ขัณฑจักร... พัทธจักร...
สารักขาจักร จบ
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๑๐. สปริทัณฑาจักร
นิกเขปบท
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉนั จะขอเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษ
ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจ... เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ... เปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปน
ภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยา
เชลย... เปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
นิกเขปบท จบ

สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล
[๔๘๒] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และ
เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก
และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป บอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ และเปน
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ภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ...เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา...
เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาสินไถ และเปน
ภรรยาที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้ง
ภรรยา... เปนภรรยาสินไถ และเปนภรรยาเชลย... เปนภรรยาสินไถ
และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๑
[๔๘๓] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวย
ความเต็มใจและเปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาที่อยูดวยความ
เต็มใจ และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ
และเปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยา
ที่ถูกปลงเทริด... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่เปน
ทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาที่
เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปน
ภรรยาเชลย ... เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาชั่วคราว...
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เปนภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

มูลยอ*
สปริทัณฑาจักร
พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๙
[๔๘๔] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชั่วคราว
และเปนภรรยาสินไถ ของบุรุษผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และ
กลับมาบอก ตองอาบัติทสังฆาทิเสส.
สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษมีชอื่ นี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาชั่วคราว และเปน
ภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยู
เพราะสมบัติ... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่อยูเพราะผา... เปน
ภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่สมรส... เปนภรรยาชั่วคราว และเปน
ภรรยาที่ถูกปลงเทริด... ภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งคนใช
เปนทั้งภรรยา... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปน
ทั้งภรรยา... เปนภรรยาชั่วคราว และเปนภรรยาเชลย ของบุรุษผูมีช่อื นี้
ภิกษุรับคํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ขัณฑจักรและพัทธจักแหงสปริทัณฑาจักร
มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล จบ
*พัทธจักร มีภรรยาคนหนึ่งเปนมูล หมวดที่ ๒- หมวดที่ ๘ ทานยอไว.
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ขัณฑจักรและพัทธจักรแหงสปริทัณฑาจักร มีภรรยา ๒ คนเปนมูล
เปนตน นักปราชญพึงทําตามแบบนี้แล.

สปริทัณฑาจักร
พัทธจักรมีภรรยา ๑๐ คนเปนมูล
[๘๘๕] สตรีมีกฎหมายคุมครองวานภิกษุวา ขาแตพระคุณเจา
ขอพระคุณเจาจงไปบอกบุรุษผูมีชื่อนี้วา ดิฉันจะขอเปนภรรยาสินไถ เปน
ภรรยาที่อยูดวยความเต็มใจ เปนภรรยาที่อยูเพราะสมบัติ เปนภรรยาที่
อยูเพราะผา เปนภรรยาที่สมรส เปนภรรยาที่ถกู ปลงเทริด เปนภรรยา
ที่เปนทั้งคนใชเปนทั้งภรรยา เปนภรรยาที่เปนทั้งลูกจางเปนทั้งภรรยา
เปนภรรยาเชลย และเปนภรรยาชั่วคราว ของบุรษุ ผูมีชื่อนี้ ภิกษุรับคํา
นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
สปริทัณฑาจักร
จักรเปยยาลทั้งมวล จบ
ภิกษุรับคํา
[๔๘๖] ภิกษุรับคํา นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุรับคํา นําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุรับคํา ไมนําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุรับคํา ไมนําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไมรับคํา
ภิกษุไมรับคํา นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย
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ภิกษุไมรับคํา นําไปบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไมรับคํา ไมนาํ ไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไมรับคํา ไมนําไปบอก ไมกลับมาบอก ไมตองอาบัติ.
บุรษุ สั่งภิกษุหลายรูป
[๔๘๗] บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอ
พระคุณเจาทั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ทุกรูป
นําไปบอก ทุกรูปกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกรูป
บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
ทั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ทุกรูปนําไปบอก
ใหรูปหนึ่งกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกรูป
บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
ทั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ใหรูปหนึ่งนําไปบอก
ทุกรูปกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกรูป
บุรุษสั่งภิกษุหลายรูปดวยกันไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจา
ทั้งหลายจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุทุกรูปรับคํา ใหรูปหนึ่งนําไปบอก
แลวใหรูปหนึ่งกลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกรูป

บุรุษสั่งภิกษุรปู เดียว
บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก และกลับมาบอก ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
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บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา นําไปบอก แตใหภิกษุอันเตวาสิกกลับมา
บอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุรบั คํา ใหภิกษุอันเตวาสิกไปบอก แตกลับมาบอก
ดวยตนเอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส
บุรุษสั่งภิกษุรูปเดียวไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไป
บอกสตรีผูชื่อนี้ ภิกษุรับคํา ใหภิกษุอันเตวาสิกไปบอก ภิกษุอันเตวาสิก
ไปบอก แลวกลับมาบอกนอกเรื่อง ตองอาบัติถุลลัจจัยทั้งสองรูป.
ภิกษุจัดการสําเร็จและบอกเคลื่อนคลาด
[๔๘๘] ภิกษุไปจัดการสําเร็จ กลับมาบอกเคลื่อนคลาด ตอง
อาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุไปบอกเคลื่อนคลาด กลับมาจัดการสําเร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย
ภิกษุไปจัดการสําเร็จ กลับมาจัดการสําเร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุไปบอกเคลื่อนคลาด กลับมาบอกเคลื่อนคลาด ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๘๙] ภิกษุผูไปดวยกรณียกิจของสงฆก็ดี ของเจดียก็ดี ของ
ภิกษุผูอาพาธก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติ .
แล.
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วินีตวัตถุ
อุทานคาถา
[๔๙๐]ุ เรื่องสตรีหลับ เรื่องสตรีตาย เรื่องสตรียายบาน เรื่อง
ผูมิใชสตรี เรื่องสตรีบัณเฑาะก เรือ่ งชักโยงสามีภรรยาผูทะเลาะให
คืนดีและเรื่องการชักสื่อบัณเฑาะก
วินีตวัตถุ
เรื่องสตรีหลับ
[๔๙๑] ก็โดยสมัยนัน้ แล บุรุษคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งไววา ขาแต
พระคุณเจา ขอพระคุณ เจาจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนั้นไปถามคน
ทั้งหลายวา สตรีผูมีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบวา หลับ ขอรับ เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส
แตตองอาบัติทุกกฏ

เรื่องสตรีตาย
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลาย
วา สตรีผูมชี ื่อนี้ไปไหน เขาตอบวา ตายเสียแลว ขอรับ เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจาๆตรัส วา ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส
แตตองอาบัติทุกกฏ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 337

เรือ่ งสตรียายบาน
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระ
คุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลายวา
สตรีผูมีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบวา ยายไปแลว ขอรับ เธอไดมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส
แตตองอาบัติทุกกฏ

เรื่องผูมิใชสตรี
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลายวา
สตรีผูมีชื่อนี้ไปไหน เขาตอบวา ไมใชสตรี ขอรับ เธอไดมีความรังเกียจ
วา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติสังฆาทิเสส
แตตองอาบัติทุกกฏ

เรือ่ งสตรีบณ
ั เฑาะก
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษคนหนึ่งสั่งภิกษุรูปหนึ่งไววา ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงไปบอกสตรีผูมีชื่อนี้ ภิกษุนั้นไปถามคนทั้งหลาย
วา สตรีผูมีชอื่ นี้ไปไหน เขาตอบวา เปนสตรีบัณเฑาะก ขอรับ เธอได
มีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอไมตองอาบัติ
สังฆาทิเสส แตตองอาบัติทุกกฏ.
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เรือ่ งชักโยงสามีภรรยาผูทะเลาะใหคืนดี
[๔๙๒] ก็โดยสมัยนั้นแล สตรีคนหนึ่งทะเลาะกับสามี แลวได
ไปยังเรือนมารดา ภิกษุกุลุปกะไดชกั โยงใหคืนดีกันแลว เธอไดมีความ
รังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลวกระมังหนอ จึงกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เขาหยากันแลวหรือ
ภิ. เขายังไมไดหยากัน พระพุทธเจาขา
ภ ดูกอ นภิกษุ เธอไมตองอาบัติ เพราะเขายังไมทันหยากัน.

เรื่องการชักสื่อในบัณเฑาะก
[๔๙๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งถึงการชักสื่อในบัณเฑาะก
เเลว เธอไดมีความรังเกียจวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว กระมังหนอ
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา ๆ ตรัสวา ดูกอนภิกษุ เธอ
ไมตองอาบัติสังฆาทิเสส แตตองอาบัติถุลลัจจัย.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ บท
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕
สัญจริตตสิกขาบทวรรณนา
สัญจริตตสิกขา บทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน
ขาพเจาจะกลาวตอไป:ในสัญจริตตสิกขาบทนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:-

[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระอุทายี]
บทวา ปณฺฑิตา ไดแก ผูประกอบดวยความเปนผูฉลาด คือผูมี
ปญญาเปนเครื่องดําเนินไป.
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บทวา พฺยตฺตา ไดแก ผูประกอบดวยความเปนผูสามารถ คือ
เปนผูรูอุบาย ผูกลาหาญ.
บทวา เมธาวินี ความวา เปนผูประกอบดวยปญญาทําใหคนอื่น
เห็นแลวเห็นเลา.
บทวา ทกฺขา คือ เปนผูเฉียบแหลม.
บทวา อนลสา คือ เปนผูถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียร.
บทวา ฉนฺนา แปลวา เหมาะสม.
บทวา กิสฺมึ วิย มีอธิบายวา ดูเหมือนจะเปนการยาก คือ
ดูจะเปนความเสีย ดูจะเปนขอที่นาละอายแกพวกขาพเจา.
สองบทวา กุมาริกาย วตฺตุ ความวา การที่จะพูดเพราะเหตุ
แหงเด็กหญิงวา พวกทานจงรับเอาเด็กหญิงนี้ไป (ดูเปนการยาก).
บรรดาอาวาหะเปนตน ที่ชื่อวา อาวาหะ ไดแก การนําเด็กสาว
มาจากตระกุลอื่น เพื่อเด็กหนุม. ทีช่ อื่ วา วิวาหะ ไดแก การสงเด็กสาว
ของคนไปสูตระกูลอื่น.
บทวา วาเรยฺยานิ ความวา การสูขอวา พวกทานจงใหเด็กหญิง
สาวนอยแกเด็กชายหนุมนอยของพวกเรา หรือทําการกําหนดวัน ฤกษ
และยาม.
บทวา ปุราณคณกิยา ความวา ภรรยาของหมอดู (โหร)คนหนึ่ง.
หญิงนั้น เมื่อหมอดูนั้นยังมีชีวิตอยู ปรากฏชือวา คณกี . และเมื่อหมอดู
ตายแลว ถึงอันนับวา ปุราณคณกี.
บทวา ติโรคาโม ไดแก นอกบาน. อธิบายวา บานอื่น.
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บทวา มนุสฺสา ไดแก พวกชาวบานผูรูความที่พระอุทายีเปนผู
ชอบขวนขวายในการชักสื่อนี้ .
บทวา สุณิสาโภเคน ความวา พวกสาวกของอาชีวกเหลานั้น
ใชสอยหญิงนั้น อยางที่คนทั้งหลายจะพึงใชสอยหญิงสะใภ มีการให
หุงภัตใหตมแกง และการใหเลี้ยงดูเปนตน.
หลายบทวา ตโต อปเรน ทาสีโภเคน ความวา แตลวงไป
ได ๑ เดือน พวกสาวกของอาชีวกเหลานั้นใชสอยนางนั้น ดวยการ
ใชสอยอยางที่คนทั้งหลายจะพึงใชสอยทาสี มีการทํานา เทหยากเยื่อ
และตักน้ําเปนตน.
บทวา ทุคคตา คือ เปนผูยากจน, อีกอยางหนึ่ง ความวา
ไปสูตระกูลที่ตนไปแลว เปนผูตกทุกขไดยาก.
หลายบทวา มายฺโย อิม ภุมาริก ความวา คุณอยาใชสอย
เด็กหญิงนี้ อยางใชสอยทาสีเลย.
ดวยบทวา อาหารูปหาโร พวกสาวกของอาชีวกแสดงวา การ
รับรองและการตกลง คือการรับและการให พวกเราไมไดรับมา ไม
ไดมอบใหอะไร ๆ คือวา พวกเราไมมีการซื้อขาย คือ การคาขาย
กับทาน.
คําวา สมเณน ภิตพฺพ อพฺยาวเฏน สมโณ อสฺส สุสฺสมโณ
มีความวา พวกสาวกของอาชีวก รุกรานพระอุทายีเถระนั้นอยางนี้วา
ธรรมดาวา สมณะ ตองเปนผูไมขวนขวาย คือตองเปนผูไมพยายาม
ในการงานเชนนี้ ดวยวา สมณะผูเปนอยางนี้ พึงเปนสมณะที่ดี แลว
กลาววา ไปเสียเถิดทาน พวกเราไมรูจักทาน.
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บทวา สชฺชิโต ความวา เปนผูสมบูรณดวยเครื่องอุปกรณทุกอยาง
หรือเปนผูตกแตงประดับประดาแลว.
บทวา ชุตฺตา ไดแก พวกนักเลงหญิง.
บทวา ปริจาเรนฺตา ความวา ยังอินทรียทั้งหลายใหเที่ยวรื่นเริง
ในอารมณมีรูปเปนตน ที่เพลิดเพลินใจโดยรอบดาน อยางโนนอยางนี้,
มีอธิบายวา เลนอยู คือยินดีอยู.
บทว า อพฺภุตมกสุ ความวา พวกนักเลงกระทําการพนันกันวา
ถาพระอุทายีจักทํา ทานชนะพนันเทานี้ ถาจักไมทํา เราจักแพพนัน
เทานี้ ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา ก็การกระทําพนันกัน ไมควรแก
ภิกษุทั้งหลาย, ถาภิกษุใดกระทํา, ผูแพจะตองเสียใหแกภิกษุนั้น.
เวลาไมนาน เรียกวา ตังขณะ (ขณะนั้น) ในคําวา กถ หิ นาม
อยฺโย อุทายิ ตงฺขณิก นี้. บทวา ตงฺขณิก ไดแก การชักสื่อ มีการ
ทําหนาที่ชั่วกาลไมนาน.
[อธิบายการเที่ยวชักสื่อ]
คําวา สฺจริตฺต สนาปชฺเชยฺย ความวา พึงถึงภาวะเที่ยวชักสื่อ
ก็เพราะภิกษุผูถึงภาวะชักสื่อนั้น ถูกใคร ๆ สงไปแลว จําจะตองไป
ในที่บางแหง, หญิงและชาย ที่ทานประสงคเอาในสิกขาบทนี้ โดยพระบาลี
เปนตนวา อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ ขางหนานั่นแหละ. ฉะนั้น เพื่อจะ
ทรงแสดงอรรถนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะแหงคาวา อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ นั้น อยางนี้วา ภิกษุถูกหญิงวานไปในสํานักผูชาย
หรือวาถูกผูชายวานไปในสํานักแหงหญิง ดังนี้ .
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ในคําวา อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ ปุริสสฺส วา อิตฺถึมตึ นี้
บัณฑิตพึงทราบบาลีที่เหลือวา อาโรเจยฺย แปลวา พึงบอก. ดวยเหตุ
นั้นนั่นแล ในบทภาชนะแหงบทวา ปุริสสฺส วา อิตฺถีมตึ นั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา ยอมบอกความประสงคของชายแกหญิง
บอกความประสงคของหญิงแกชาย ดังนี้.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงประโยชน คือ ความประสงค ความตอง
การ อัธยาศัย ความพอใจ ความชอบใจ ของชายและหญิงเหลานั้น
ที่ภิกษุบอก จึงตรัสวา ในความเปนเมียก็ตาม ในความเปนชูก็ตาม.
บรรดาบททั้งสองนั้น บทวา ชายตฺตเน คือ ในความเปนเมีย.
บทวา ชารตฺตเน คือ ในควานเปนชู อธิบายวา เมื่อภิกษุ
บอกความประสงคของชายแกหญิง ชื่อวายอมบอกในความเปนเมีย, เมื่อ
บอกความประสงคของหญิงแกชาย ชื่อวายอมบอกในความเปนชู. อีก
นัยหนึ่ง เมื่อบอกความประสงคของชายนั่นแหละแกหญิง ชื่อวาบอก
ในความเปนเมีย คือ ในความเปนภรรยาถูกตองตามกฎหมายบาง ใน
ความเปนชู คือ ในความเปนมิจฉาจารบาง. ก็เพราะวา ภิกษุเมื่อจะบอก
ความเปนเมียและเปนชูนี้ จําจะตองกลาวคํามีอาทิวา นัยวา เธอจักตอง
เปนภรรยาของชายนั้น, ฉะนั้น เพื่อจะแสดงอาการแหงความเปนถอยคํา
จําเปนตองกลาวนั้น จึงตรัสบอกบทภาชนะแหงบททั้งสองนั้น วา คําวา
ในความเปนเมีย คือ เธอจักเปนภรรยา, คําวา ในความเปนชู คือ เธอ
จักเปนชู ดังนี้.
โดยอุบายนี้นั่นแล แมในการบอกความประสงคของหญิงแกชาย
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บัณฑิตพึงทราบอาการที่ภิกษุจําเปนตองกลาววา เธอจักเปนผัว, เธอจัก
เปนสามี, ชักเปนชู.
สองบทวา อนฺตมโส ตขณิกายป มีความวา หญิงที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ตังขณิกา เพราะผูอันชายพึงอยูรวมเฉพาะ
ในขณะนั้น คือ เพียงชั่วครู, ความวา เปนเมียเพียงชั่วคราว โดย
กําหนดอยางต่ําที่สุดทั้งหมด. เมื่อภิกษุบอกความประสงคของชายอยางนี้
วา เธอจักเปนเมียชั่วคราว แกหญิงแมนั้น ก็เปนสังฆาทิเสส. โดยอุบาย
นี้นั่นแล แมภิกษุผูบอกความประสงคของหญิงแกชายอยางนี้วา เธอจัก
เปนผัวชั่วคราว บัณฑิตพึงทราบวา ตองสังฆาทิเสส.
[อธิบายหญิง ๑๐ จําพวก]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงแสดงหญิงจําพวกที่ทรง
ประสงคในคําวา อิตฺถิยา วา ปุริสมตึ นี้ โดยประเภทแลว ทรงแสดง
ชนิดแหงอาบัติ ดวยอํานาจความเปนผูชักสื่อ ในหญิงเหลานั้น จึงตรัส
คําวา ทส อิตฺถิโย เเปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาตุรกฺขิตา ไดแก หญิงที่มารดา
รักษา คือ มารดารักษาโดยประการที่จะสําเร็จการอยูรวมกับผูชายไมได
ดวยเหตุนั้น ทานพระอุบาลีจึงกลาวแมบทภาชนะแหงบทวา มาตุรกฺขิตา
นั้นวา มารดายอมรักษาคุมครอง ยังตนใหทําความเปนใหญ ยังอํานาจ
ใหเปนไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รกฺขิตา ความวา ไมใหไปในที่
ไหน ๆ. บทวา โคเปติ ความวา ยอมกักไวในที่คุมครอง โดยประการ
ที่ชายเหลาอื่นจะไมเห็น.
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สองบทวา อิสฺสริย กาเรติ ความวา หามการอยูคามอําเภอใจแหง
หญิงนั้น พระพฤติขมขี่.
สองบท วส วตฺเตติ ความวา ยังอํานาจของตนใหเปนไปใน
เบื้องบนแหงหญิงนั้นอยางนี้วา เจาจงทําสิ่งนี้, อยาไดทําอยางนี้. แม
หญิงทั้งหลาย มีหญิงที่บดิ ารักษาเปนตน ก็พึงทราบโดยอุบายนี้.
โคตร หรือ ธรรม ยอมรักษาไมได, แตวา หญิงอันชนผูมี
โคตรเสมอกัน และอันชนผูประพฤติธรรมรวมกัน คือ ชนผูบวชอุทิศ
พระศาสดาพระองคเดียวกัน และชนผูนับเนื่องในคณะเดียวกัน รักษาแลว
ทานเรียกวา หญิงอันโคตรรักษา หญิงอันธรรมรักษา. เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาวบทภาชนะแหงบทเหลานั้น โดยนัยเปนตนวา สโคตฺตา
รกฺขนฺติ. หญิงที่เปนไปกับดวยอารักขา ชื่อวา หญิงมีอารักขา. หญิง
เปนไปกับดวยอาชญารอบ ชื่อวา หญิงมีอาชญารอบ. นิเทศแหงหญิง
เหลานั้นปรากฏชัดแลวแล. บรรดาหญิง ๑๐ จําพวกนี้ เฉพาะสองพวก
หลังเทานั้นเมื่อคบหาชายอื่นยอมเปนมิจฉาจาร, พวกนอกนี้หาเปนไม.
บรรดาหญิงที่เขาซื้อดวยทรัพยเปนตน หญิงที่เขาซื้อมาดวยทรัพย
นอยบาง มากบาง ชื่อวา ธนักกีตา ก็เพราะหญิงนั้น เพียงเขาซื้อมา
ดวยทรัพยเทานั้น ยังไมชื่อวาเปนภรรยา, แตที่ชื่อวาภรรยา ก็เพราะเขา
ซื้อมาเพื่อประโยชนแกการอยูรวม, ฉะนั้น ในนิเทศแหงบทวา ธนกฺกีตา
นั้น พระอุบาลีเถระจึงกลาววา ชายซื้อมาดวยทรัพยแลวใหอยู.
หญิงใด ยอมอยูดวยความพอใจ คือ ดวยความยินดีของตน,
เหตุนั้น หญิงนั้น ชื่อวา ฉันทวาสินี. ก็เพราะเหตุที่หญิงนั้นยอมเปน
ภรรยาดวยเหตุสักวาความพอใจของตนฝายเดียว ก็หามิได, แตที่ชื่อวา
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เปนภรรยา เพราะเปนผูอันชายรับรองแลว, ฉะนั้น ในนิเทศแหงบทวา
ฉนฺทวาสินี นั้น ทานจึงกลาววา ชายที่รัก ยอมยังหญิงที่รักใหอยู.
หญิงใด ยอมอยูดวยโภคะ. เหตุนั้น หญิงนั้น ชื่อวา โภควาสินี. คําวา โภควาสินี นั่น เปนชื่อแหงหญิงในชนบท ผูไดอุปกรณ
แหงเรือน มีครก สากเปนตน แลวเขาถึงความเปนภรรยา.
หญิงใด ยอมอยูดวยแผนผา, เหตุนั้น หญิงนั้น ชื่อวา ปฏวาสินี.
คําวา ปฏวาสินี นั่น เปนชื่อแหงหญิงเข็ญใจ ผูไดเพียงผานุงบาง
ผาหมบาง แลวเขาถึงความเปนภรรยา.
คําวา โอทปตฺตกินี นั่น เปนชื่อแหงหญิงผูที่หมูญาติยังมือของ
คูบาวสาวใหจุมลงในถาดน้ํา ถาดเดียวกัน แลวกลาววา เจาทั้งสองจง
ปรองดองไมแตกกันดุจน้ํานี้เถิด ดังนี้ แลวกําหนดถือเอา. แมในนิเทศ
แหงบทวา โอทปตฺตกินิ นั้น พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา ญาติใหชาย
นั้น จับภาชนะน้ํารวมกับหญิงนั้น แลวใหอยู.
เทริดของสตรีนั้นอันบุรุษนําลง คือ ปลงลงแลว เหตุนั้น สตรีนั้น
ชื่อวา โอภฏจุมฺพฏา, คือ บรรดาสตรีทั้งหลาย มีสตรีขายฟนเปนตน
คนใดคนหนึ่ง. คําวา โอภฏจุมฺพฏา นั่น เปนชือ่ แหงสตรีผูที่บุรุษยก
เทริดลงจากศีรษะ แลวใหอยูในเรือน.
บทวา ทาสี จ ไดแก สตรีเปนทั้งทาสี ทั้งภรรยาของตน. สตรี
ผูทํางานในเรือนเพื่อคาจาง ชื่อวา สตรีทําการงาน, บุรุษบางคนไมมี
ความตองการดวยภรรยาของตน จงสําเร็จการครองเรือนกับสตรีนั้น;
สตรีนี้ ทานเรียกวา สตรีผูทําการงานดวย เปนภรรยาดวย.
สตรีผูอนั ธงนํามาแลว ชื่อวา ธชาหฏา. มีคําอธิบายวา สตรี
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ผูอันกองทัพยกธงขึ้นแลวไปโจมตีเขตแดนของปรปกษแลวนํามา บุรุษ
บางคนทําสตรีนั้นใหเปนภรรยา, สตรีนี้ชื่อวา ธชาหฏา สตรีที่บุรุษ
พึงอยูรวมเพียงชั่วครูหนึ่ง มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล. เปนมิจฉาจารแก
สตรีทั้ง ๑๐ จําพวกนี้ ในเพราะคบหาชายาอื่น. ก็ในสตรีทั้ง ๓๐ จําพวกนี้
เปนมิจฉาจารแกพวกบุรษุ , และก็เปนการชักสื่อแกภิกษุดวย.
[อธิบายนิกเขปบทเรื่องชายวานภิกษุ]
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคําวา ปุริโส ภิกขฺ ุ ปกิณาติ เปนอาทิ
ดังตอไปนี้:ภิกษุนนั้ รับคําที่ชายนั้นกลาวอยางนี้วา ทานโปรดไปพูดกะหญิง
ที่มารดาปกครองชื่อนี้วา ไดยินวา หลอนจงเปนภรรยาสินไถของชาย
ชื่อนี้ ดังนี้ ดวยลั่นวาจาดวยอาการอยางใดอยางหนึ่งวา ดีละอุบาสก ?
หรือวาจงสําเร็จ หรือวาเราจักบอก หรือดวยกายวิการมีพยักศีรษะเปนตน
ชื่อวา รับ.
ครั้นรับอยางนั้นแลว ไปยังสํานักหญิงนั้น บอกคําสั่งนั้น ชื่อวา
บอก.
เมื่อคําสั่งนั้นอันเธอบอกแลว หญิงนั้นรับวา ดีละ หรือหามเสีย
หรือนิ่งเสีย เพราะอายก็ตามที, ภิกษุกลับมาบอกขาวนั้นแกชายนั้น ชื่อวา
กลับมาบอก. ดวยอาการเพียงเทานี้เปนสังฆาทิเสส เพราะครบองค ๓
กลาววา รับคํา บอก กลับมาบอก. แตหญิงนั้น จะเปนภรรยาของชาย
นั้นหรือไม ก็ตามที นั่นไมใชเหตุ พระมหาปทุมเถระกลาววา ก็ถา
ภิกษุนั้น อันชายวานไปยังสํานักของหญิงที่มารดาปกครอง ไมพบหญิงนั้น
จึงบอกคําสั่งนั้นแกมารดาของหญิงนั้น ชื่อวาบอกนอกคําสั่ง, เพราะฉะนั้น
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จึงผิดสังเกต. ฝายพระมหาสุมเถระกลาววา จะเปนมารดา หรือบิดา
ก็ตามที่ ชั้นที่สุดแมเปนทาสีในเรือน หรือผูอื่นคนใดคนหนึ่ง จักยัง
กิริยานั้นใหสําเร็จได, เมื่อคําสั่งนั้นอันภิกษุนั้น แมบอกแลวแกผูนั้น
เปนอันบอกแลวทีเดียว, เพราะฉะนั้น คงเปนอาบัติเหมือนกัน ในเวลา
ครบองค ๓, ภิกษุใดใครจะกลาววา พุทธ ปจฺจกฺขามิ พึงกลาวผิดไปวา
ธมฺม ปจฺจกฺขามิ สิกขาพึงเปนอันเธอลาแลวมิใชหรือ ขอนี้ ฉันใด,
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุใครจะกลาววา ปม ฌาน สมาปชฺชามิ พึงกลาว
ผิดไปวา ทุติย ฌาน สมาปชฺชามิ เธอพึงเปนผูตองปาราชิกแทมิใชหรือ
ขอนี้ ฉันใด, คําเปนเครื่องยังอุปไมยใหถึงพรอมนี้ ก็ฉันนั้น.
ก็คําของพระสุมเถระนั่นแหละ สมดวยบทนี้วา ภิกษุรับแตให
อันเตวาสิกบอก แลวกลับมาบอกดวยตนเอง ตองสังฆาทิเสส, เพราะฉะนั้น คําของทานเปนอันกลาวชอบแลว.
เมื่อภิกษุอันชายสั่งวา ทานโปรดบอกหญิงอันมารดาปกครอง แลว
ไปบอกแมแกชนอื่นมีมารดาเปนตน ผูสามารถจะบอกแกหญิงนั้นได,
ความผิดสังเกตยอมไมมี ฉันใด; ในเมื่อควรจะบอกวา ไดยินวา หลอนจง
เปนภรรยาสินไถของชายชื่อนี้ แมเมือ่ ภิกษุบอกดวยอํานาจคําวา ผูอยู
รวมดวยความพอใจ เปนตน คําใดคําหนึ่ง ทีต่ รัสไวในบาลีอยางนี้วา
ไดยินวา หลอนจงเปนภรรยา ผูอยูด วยความพอใจของชายชื่อนี้ หรือ
ดวยอํานาจคําทั้งหลาย แมที่ไมไดตรัสไวแตแสดงความอยูรวมกันมีอาทิ
อยางนี้วา ไดยินวา หลอนจงเปนภรรยา ชายา ปชาบดี มารดาของบุตร
แมเรือน แมเจาเรือน แมครัว นางบําเรอ หญิงบําเรอกาม ของชาย

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 348

ชื่อนี้ ดังนี้ คําใดคําหนึ่ง ความผิดสังเกต ยอมไมมี ฉันนั้นแล. คง
เปนอาบัติแท เพราะครบองค ๓.
แตเมื่อภิกษุอันชายวานวา โปรดบอกหญิงที่มารดาปกครอง แลวไป
บอกหญิงเหลาอื่นมีหญิงที่บิดาปกครองเปนตน คนใดคนหนึ่ง ผิดสังเกต.
แมในบทวา ปตุรกฺขิต พฺรูหิ เปนตน ก็นัยนี้แหละ. อันที่จริง ความ
แปลกกันในบทวา ปตุรกฺขิต พฺรหู ิ เปนตนนี้ ก็เพียงความตางแหง
เปยยาล ดวยอํานาจแหงจักร มีเอกมูลจักร และทุมูลกจักรเปนตน
และดวยอํานาจแหงคนเดิม มีอาทิอยางนี้ คือมารดาของชายวานภิกษุ,
มารดาของหญิงอันมารดาปกครองวานภิกษุ, หญิงที่มารดาปกครองวาน
ภิกษุเทานั้น. แตความแปลกกันนั้น ผูศึกษาอาจทราบได ตามแนวแหง
พระบาลีนั่นเอง เพราะมีนัยดังไดกลาวไวแลวในกอน เพราะเหตุนั้น
ขาพเจาจึงมิไดทําความเอื้อเฟอเพื่อแสดงวิภาคแหงความแปลกกันนั้น.
ก็ใน ๒จตุกกะ มีคําวา ปฏิคฺคณฺหาติ เปนอาทิ ในจตุกกะ
ที่ ๑ เปนสังฆาทิเสส เพราะครบองค ๓ ดวยบทตน เปนถุลลัจจัย
เพราะครบองค ๒ ดวยบททามกลาง, เปนทุกกฏ เพราะครบองค ๑
ดวยบทเดียวสุดทาย. ในจตุกกะที่ ๒ เปนถุลลัจจัย เพราะครบองค ๒
ดวยบทตน, เปนทุกกฏ เพราะครบองค ดวยสองบททามกลาง,
ไมเปนอาบัติ เพราะไมมีองค ดวยบทเดียวสุดทาย.
[อธิบายเรื่องภิกษุรับคําของหญิงผูวานเปนตน]
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รับ ไดแก รับคําสั่งของผูวาน.
บทวา บอก ไดแก ไปสูที่ซึ่งเขาวานไปแลว บอกคําสั่งนั้น.
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บทวา กลับมาบอก ไดแก กลับมาบอกแกผูวานซึ่งเปนตนเดิม.
บทวา ไมกลับมา ไดแก บอกแลวหลีกไปจากที่นั้นเสีย.
บทวา ไมบอก แตกลับมาบอก ไดแก ผูอันชายวานวา ทาน
โปรดไปบอกหญิงชื่อนี้ รับคําสั่งของเขาวา ไดซี แลวจะลืมเสีย หรือ
ไมลืมคําสั่งนั้นก็ตาม ไปสูสํานักของหญิงนั้นดวยกรณียกิจอยางอื่น นั่ง
กลาวคําบางเล็กนอย, ดวยอาการเพียงเทานี้ ทานเรียกวา รับ แตไมบอก.
ลําดับนั้น หญิงนั้นพูดเองกะภิกษุนั้นวา ไดยินวา อุปฏ ฐากของ
ทานอยากไดดิฉัน ดังนี,้ ครั้นพูดอยางนี้แลว จึงพูดวา ดิฉันจักเปน
ภรรยาของเขา หรือวาจักไมเปน ก็ด,ี ภิกษุนั้นไมรับรอง ไมคัดคาน
คําของหญิงนั้น นิ่งเฉยเสีย ลุกจากที่นั่งมายังสํานักของชายนั้นบอกขาว
นั้น, ดวยอาการเพียงเทานี้ ทานเรียกวา ชื่อวา ไมบอก แตกลับมา
บอก.
บทวา ไมบอก ไมกลับมาบอก ไดแก รับในเวลาที่บอกคําสั่ง
อยางเดียวเทานั้น, แตวา ไมทํากิจสองอยางนอกนี้.
บทวา ไมรับ แตบอก กลับมาบอก ไดแก ชายบางคนกลาว
ถอยคําเห็นปานนั้น ในที่ซึ่งภิกษุยืนอยู หรือที่ซึ่งนั่งอยู ภิกษุแมอันเขาไม
ไดวานเลย แตเปนดังถูกเขาวาน จึงไปยังสํานักของหญิง แลวบอกโดย
นัยเปนตนวา ไดยินวา หลอนจงเปนภรรยาของชายชื่อนี้ แลวกลับมาบอก
ความชอบใจ หรือไมชอบใจปองหญิงนั้นแกชายนี้. ภิกษุบอกแลวกลับ
มาบอกโดยนัยนั้นนั่นแหละ ทานเรียกวา ไมรับ แตบอก และกลับ
มาบอก ภิกษุผูไปแลวโดยนัยนั้นนั่นแล แตไมบอก ฟงถอยคําของหญิง
นั้นพูดแลว มาบอกแกชายนี้ ตามนัยที่กลาวแลว ในบทที่ ๓ แหงปฐม-
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จตุกกะ ทานเรียกวา ไมรับ ไมบอก แตกลับมาบอก. บทที่ ๔
ชัดเจนแลวแล. นัยทั้งหลายเปนตนวา วานภิกษุมากหลาย ชัดเจนแลว
เหมือนกัน. เหมือนอยางวา ภิกษุแมหลายรูปดวยกัน ยอมตองอาบัติ
ในเพราะวัตถุเดี่ยว ฉันใด, พึงทราบอาบัติมากหลายในเพราะวัตถุมาก
หลาย แมแหงภิกษุรูปเดียว ฉันนั้น.
เปนอยางไร ? ชายวานภิกษุวา ทานขอรับ ! ขอทานโปรดไป
ที่ปราสาทชื่อโนน มีหญิงประมาณ ๖๐ หรือ ๗๐ คน, ทานโปรดบอก
หญิงเหลานั้นวา ไดยินวา พวกหลอนจงเปนภรรยาของชายชื่อนี้ ภิกษุ
นั้นรับแลว ไปที่ปราสาทนั้นทีเดียว บอกแลวนําขาวนั้นกลับมาอีก
เธอตองอาบัติเทาจํานวนหญิง. จริงอยู แมในคัมภีรปริวาร พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสคํานี้ไววา
ภิกษุพึงตองครุกอาบัติ ที่ยังทําคืนไดทั้งหมด
พรอมกันทั้ง ๖๔ ตัว ดวยสักวายางเทาเดินไป และ
กลาวดวยวาจา ปญหานี้ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกัน
แลว.
ไดยินวา ปญหานี้ ทานอาศัยอํานาจแหงอรรถนี้กลาวแลว. สวน
คําวาอาบัติ ๖๔ ตัว ในคําถาม พระผูมีพระภาคเจาตรัส เพื่อความสล ะ
สลวยแหงถอยคํา. แตเมื่อภิกษุทําอยางนั้น ยอมตองอาบัติตั้ง ๑๐๐ ตัวก็ได
ตั้ง ๑,๐๐๐ ตัวก็ไดฉะนั้นแล.
เหมือนอยางวา เปนอาบัติมากหลายในเพราะหญิงมากหลายแก
ภิกษุรูปเดียว ทีช่ ายคนเดียววานไป ฉันใด, ชายคนเดียว วานภิกษุมาก
หลายไปยังสํานักของหญิงคนเดียว, เปนสังฆาทิเสส แกภิกษุทั้งหมดทุกรูป
ฉันนั้น.
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ชายคนเดียว วานภิกษุมากรูปดวยกันไปยังสํานักของหญิงจํานวน
มากดวยกัน เปนสังฆาทิเสสตามจํานวนหญิง. ชายมากคนดวยกัน วาน
ภิกษุรูปเดียวไปยังสํานักของหญิงคนเดียว เปนสังฆาทิเสสตามจํานวน
ของชาย. ชายมากคนดวยกัน วานภิกษุรูปเดียวไปยังสํานักของหญิงมาก
คนดวยกัน เปนสังฆาทิเสสตามจํานวนวัตถุ. ชายมากคนดวยกัน วาน
ภิกษุมากรูปดวยกันไปยังสํานักหญิงคนเดียว เปนสังฆาทิเสสตามจํานวน
วัตถุ. ชายมากคนดวยกัน วานภิกษุมากรูปไปยังสํานักแหงหญิงมากคน
ดวยกัน เปนสังฆาทิเสสตามจํานวนวัตถุ. แมในคําวา หญิงคนเดียว
วานภิกษุรูปเดียว เปนตน ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ก็ในสัญจริตตสิกขาบทนี้
ชื่อวา ความเปนผูถูกสวน และไมถูกสวนกันไมเปนประมาณ. เมื่อภิกษุ
ทําการชักสื่อ แกบิดามารดาก็ดี แกสหธรรมิกทัง้ ๕ ก็ดี เปนอาบัติ
ทั้งนั้น. จตุกกะวา ชายวานภิกษุวา ไปเถิดทานขอรับ ทานกลาวไว
เพื่อแสดงชนิดแหงอาบัติ ดวยอํานาจแหงองค.
ในบททายแหงจตุกกะนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:หลายบทวา อันเตวาสิกบอกแลว กลับมาบอกภายนอก มีความ
วา อันเตวาสิกมาแลวไมบอกแกอาจารย ไปเสียทางอื่นบอกแกชายผูนั้น.
หลายบทวา อาปตฺติ อุภินฺนฺน ถุลฺลจฺจยสฺส มีความวา เปนถุลลัจจัยแกอาจารยดวยองค ๒ คือ เพราะคํารับ ๑ เพราะใชใหบอก ๑.
เปนถุลลัจจัยแกอันเตวาสิกดวยองค ๒ คือ เพราะบอก ๑ เพราะกลับมา
บอก ๑. คําที่เหลือ ปรากฏชัดแลวแล.
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สองบทวา คจฺฉนฺโต สมฺปาเหติ ไดแก รับ และบอก.
สองบทวา อาคจฺฉนฺโต วิสวาเทติ ไดแก ไมกลับมาบอก.
สองบทวา คจฺฉนฺโต วิวาเทติ ไดแก ไมรับ.
สองบทวา อาคจฺฉนฺโต สมฺปาเทติ ไดแก บอก และกลับมาบอก.
ในบททั้งสองอยางนี้ เปนถุลลัจจัยดวยองค ๒. ในบทที่ ๓ เปน
อาบัติ, ในบทที่ ๔ ไมเปนอาบัติ.
ในคําวา อนาปตฺติ สงฺฆสฺส วา เจติยสฺส วา คิลานสฺส วา กรณีเยน คจฺฉติ อุมมฺตฺตกสฺส อาทิกมฺมิกสสฺ นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:- I
อุโปสถาคาร หรือการงานอะไร ๆ ของภิกษุสงฆที่ทําคางไวมีอยู,
อุบาสกวานภิกษุไปยังสํานักของอุบายสิกา หรืออุบายสิกาวานภิกษุไปยัง
สํานักของอุบาสก เพือ่ ตองการอาหารและคาแรงงานสําหรับพวกคนงาน
(พวกชาง) ในการสรางอุโปสถาคารเปนตนนั้น, เมื่อภิกษุไปดวยกรณียะ
ของสงฆเชนนี้ ไมเปนอาบัติ. แมในเจติยกรรมที่กําลังทํา ก็มีนัยเหมือน
กันนี้. ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูอันอุบาสกวานแลว ไปยังสํานักของอุบาสิกา
หรือผูอันอุบาสิกาวานแลว ไปยังสํานักของอุบาสก แมเพื่อตองการยา
สําหรับภิกษุอาพาธ. ภิกษุบาและภิกษุผูเปนอาทิกัมมิกะ มีนัยดังกลาว
แลวนั่นแล.
บรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๖
เมื่อภิกษุรับขาวสารดวยกายวิการมีผงกศีรษะเปนตน ไปบอกดวยหัวแมมือ
แลวกลับมาบอกดวยหัวแมมือ, อาบัติเกิดโดยลําพังกาย. เมื่อใคร ๆ กลาว
แกภิกษุผูนั่งที่หอฉันวา หญิงชื่อนี้ จักมา, ทานพึงทราบจิตของนาง
แลวรับวา ดีละ บอกกะนางผูมาหา เมื่อนางกลับไปแลว บอกในเมื่อ
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ชายนั้นกลับมาหา, อาบัติเกิดโดยลําพังวาจา. แมเมื่อภิกษุรับคําสั่งดวย
วาจาวา ไดซี แลวไปยังเรือนของหญิงนั้นดวยกรณียะอื่น หรือพบหญิง
นั้นในเวลาไปที่อื่น แลวบอกดวยเปลงวาจานั้นแล ยังไมหลีกไปจากที่นั้น
ดวยเหตุอื่นนั่นเอง บังเอิญพบชายคนนั้นเขาอีกแลวบอก, อาบัติยอมเกิด
โดยลําพังวาจาอยางเดียว. แตอาบัติยอมเกิดโดยทางกายและวาจา แมแก
พระขีณาสพผูไมรูพระบัญญัติ.
เปนอยางไร? ก็ถา วา มารดากับบิดาของภิกษุนั้นโกรธกันเปน
ผูหยารางขาดกันแลว. ก็บิดาของพระเถระนั้น พูดกะภิกษุนั้นผูมายังเรือน
วา แนะลูก ! โยมมารดาของทานทิ้งโยมผูแกเฒาไปสูตระกูลญาติเสียแลว,
ขอทานไปสงขาวใหโยมมารดานั้น (กลับมา) เพื่อปรนนิบัติโยมเถิด. ถา
ภิกษุนั้นไปพูดกะโยมมารดานั้นแลวกลับมาบอกขาวการมา หรือไมมาแหง
โยมมารดานั้น แกโยมบิดา เปนสังฆาทิเสส.
๓ สมุฏฐานนี้ เปนอจิตตกสมุฏฐาน แตเมื่อภิกษุทราบพระบัญญัติ
แลว ถึงความชักสื่อโดยนัยทั้ง ๓ นี้แหละ อาบัติยอมเกิดทางกายกับ
จิต ๑ ทางวาจากับจิต ๑ ทางกายวาจากับจิต ๑. ๓ สมุฏฐานนี้ เปน
สจิตตกสมุฏฐาน ดวยจิตที่รูพระบัญญัติ. เปนกิริยาโนสัญญาวิโมกข
ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม และในสิกขาบทนี้ มีจิต ๓ ดวง
ดวยสามารถแหงกุศลจิตเปนตน มีเวทนา ๓ ดวยสามารถแหงสุขเวทนา
เปนตน ฉะนี้แล.
บรรดาวินีตวัตถุทั้งหลาย ใน ๕ เรื่องขางตน เปนทุกกฏ เพราะ
เปนแตเพียงรับ.
ในเรือ่ งทะเลาะกัน มีวินิจฉัย ดังนี้:-
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บทวา สมฺโมทนีย อกาสิ ความวา ใหหญิงนั้นยินยอมแลว ได
กระทําบานใหเปนสถานที่ควรกลับไปอีก.
บทวา นาลวนียา มีอรรถวา ยังไมหยารางกัน. จริงอยู หญิง
ใดอันสามีทิ้งแลวในชนบทใด ๆ โดยประการโด ๆ ยอมพนภาวะเปน
ภรรยา, หญิงนี้ทานเรียกวา ผูหยารางกัน. แตหญิงคนนี้ มิใชผูหยาราง
กัน. นางทะเลาะกันดวยเหตุบางประการแลวไปเสีย. ดวยเหตุนั่นแล ใน
เรื่องทะเลาะกันนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ไมเปนอาบัติ. ก็เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาปรับถุลลัจจัย ในนางยักษิณี เพราะกายสังสัคคะ;
ฉะนั้น แมในทุฏุลลสิกขาบทเปนตนนี้ นางยักษิณีและนางเปรต บัณฑิต
พึงทราบวา เปนวัตถุแหงถุลลัจจัย เหมือนกัน. แตในอรรถกถาทั้งหลาย
ทานไมไดวิจารคํานี้ไว. คําที่เหลือทุก ๆ เรื่อง มีอรรถกระจางทั้งนั้นแล.
สัญจริตตสิกขาบทวรรณนา
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี
[๔๙๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ
พระเวฬุวัน อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนคร
ราชคฤห ครัง้ นั้น ภิกษุทั้งหลายชาวรัฐอาฬวี สรางกุฎีซึ่งมีเครื่องอุปกรณ
อันตนขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตนเอง ใหญไมมี
กําหนด กุฎเี หลานั้นจึงไมสําเร็จ เธอตองมีการวิงวอน มีการขอเขาอยู
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ร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงใหบุรุษ จงใหแรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน
จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง จงใหจอบ จงใหสิ่ว จงใหเถาวัลย
จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงใหหญาปลอง จงใหหญาสามัญ
จงใหดิน ดังนี้เปนตน ประชาชนทีถ่ ูกเบียดเบียนดวยการวิงวอน ดวย
การขอ พอเห็นภิกษุทั้งหลายแลว หวาดบาง สะดุงบาง หนีไปเสียบาง
เดินเลียงไปเสียทางอื่นบาง เมินหนาเสียบาง ปดประตูเสียบาง แมพบ
แมโคเขาก็หนี สําคัญวาพวกภิกษุ.
[๔๙๕] ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปจําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห แลวออกเดินทางมุงไปรัฐอาฬวี เที่ยวจาริกไปโดยลําดับถึงรัฐ
อาฬวีแลว ทราบวาทานพักอยูที่อัคคาฬวเจดียในรัฐอาฬวีนั้น ครั้นเวลา
เชา ทานพระมหากัสสปครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในรัฐอาฬวี ประชาชนเห็นทานพระมหากัสสปแลวหวาดบาง สะดุง
บาง หลบหนีไปบาง เดินเลี่ยงไปทางอื่นบาง เมินหนาบาง ปดประตู
บานบาง ครั้นทานพระมหากัสสปเที่ยวบิณฑบาตไปในรัฐอาฬวี เวลา
หลังอาหารกลับจากบิณฑบาตแลว เรียกภิกษุทั้งหลายมาถามวา ทาน
ทั้งหลาย เมื่อกอนรัฐอาฬวีนี้มีอาหารบริบูรณ หาบิณฑบาตไดงาย ภิกษุ
สงฆครองชีพดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไดงาย มาบัดนี้รัฐอาฬวี
อัตคัดอาหาร หาบิณฑบาตไดยาก ภิกษุสงฆจะครองชีพดวยการถือบาตร
แสวงหาก็ทําไมไดงาย อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหรฐัอาฬวีนี้เปน
ดังนี้ จึงภิกษุเหลานั้นกราบเรียนเรื่องนั้นใหทานพระมหากัสสปทราบแลว.
[๔๙๖] คราวนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูในพระนครราชคฤหตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จจาริกโดยหนทางอันจะไปสูรัฐอาฬวี
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เมื่อเสด็จจาริกโดยลําดับ ไดเสด็จถึงรัฐอาฬวีแลว ทราบวาพระองค
ประทับอยูที่อัคคาฬวเจดียในรัฐอาฬวีนั้น จึงทานพระมหากัสสปเขาไปเฝา
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา.

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุชาว
รัฐอาฬวีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอใหสรางกุฎี ซึ่งมี
อุปกรณที่ตนตองขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะ
ตนเอง ใหญไมมีกําหนด กุฎีเหลานั้นจงไมสําเร็จ พวกเธอจึงตอง
มีการวิงวอน มีการขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงใหบุรุษ จงให
แรงบุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง
จงใหจอบ จงใหสิ่ว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย
จงใหหญาปลอง จงใหหญาสามัญ จงใหดิน ดังนี้เปนตน ประชาชน
ที่ถูกเบียดเบียนดวยการวิงวอน ดวยการขอ พอเห็นภิกษุทั้งหลายเขา
บางก็หวาด บางก็สะดุง บางก็หลบหนีไป บางก็เลี่ยงไปทางอื่น
บางก็เมินหนา บางก็ปดประตูบาน แมพบแมโคก็หลบหนี สําคัญวา
พวกภิกษุ ดังนี้ จริงหรือ.
ภิกษุเหลานั้น ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรษุ ทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของ
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สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดใหสรางกุฎีซึ่งมีเครื่อง
อุปกรณที่ตนตองขอเขามาเอง อันหาเจาของมิได เปนสวนเฉพาะตน
ใหญไมมีกําหนดเลา กุฎีเหลานั้นจงไมสําเร็จ พวกเธอจึงตองมีการ
วิงวอน มีการขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงใหบุรุษ จงใหแรง
บุรุษ จงใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง จงให
จอบ จงใหสิ่ว จงใหเถาวัลย จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย
จงใหหญาปลอง จงใหหญาสามัญ จงใหดิน ดั่งนี้เปนตน ดูกอน
โมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่นเปนไปเพื่อ
ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยาง
อื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนภิกษุชาวรัฐอาฬวีโดยอเนก
ปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคน
บํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุก
คลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนก
ปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถาทีส่ มควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสม
แกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวาดังนี้:เรื่องฤาษีสองพี่นอง
[๔๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ฤาษีสองพี่นอง
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เขาอาศัยแมน้ําคงคาสํานักอยู ครั้งนั้น มณีกณ
ั ฐนาคราชขึ้นจากแมน้ํา
คงคาเขาไปหาฤาษีผูนอง ครั้นแลววงดวยขนาด ๗ รอบ แผพังพานใหญ
อยูบนศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนั้น ฤาษีผูนองไดซูบผอม เศรา
หมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น ฤาษีผูพี่
เห็นฤาษีผูนองซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ
มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น จึงไดไตถามวา เหตุไรเธอจึงซูบผอม เศราหมอง
มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีตวั สะพรั่งดวยเอ็น
น. ทานพี่ มณีกณ
ั ฐนาคราชขึ้นจากแมน้ําคงคา เขามาหาขาพเจา
ณ สถานที่นี้ ครั้นแลววงขาพเจาดวยขนาด ๗ รอบ แผพังพานใหญบน
ศีรษะ เพราะความกลัวนาคราชนั้น ขาพเจาจึงไดซูบผอม เศราหมอง
มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็น
พ. ทานตองการไมใหนาคราชนั้นมาหรือ
น. ขาพเจาตองการไมใหนาคราชนั้นมา
พ. ทานเห็นนาคราชนั้นมีอะไรบาง
น. เห็นมีแกวมณีประดับอยูที่คอ
พ. ถาเชนนั้น ทานจงขอแกวมณีกะนาคราชนั้นวา ทานจงให
แกวมณีแกขาพเจา ๆ ตองการแกวมณี
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้นมณีกัณฐนาคราชขึ้นจากแมน้ําคงคาเขา
ไปหาฤๅษีผูนอง หยุดอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ฤาษีผูนองไดกลาว
ขอแกวมณี กะมณีกัฐนาคราชวา ขอทานจงใหแกวมณีแกขาพเจา
ขาพเจาตองการแกวมณี จึงมณีกัณฐนาคราชรําพึงวา ภิกษุขอแกวมณี
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ภิกษุตองการแกวมณี แลวไดรีบกลับไป แมครั้งที่สอง มณีกัณฐนาคราช
ขึ้นจากแมน้ําคงคาเขาไปหาฤาษีผูนอง ๆ เห็นมณีกัณฐนาคราชมาแตไกล
ไดกลาวขอแกวมณี กะมณีกัณฐนาคราชวา ขอทานจงใหแกวมณีแก
ขาพเจา ๆ ตองการแกวมณี จึงมณีกัณฐนาคราชรําพึงวา ภิกษุขอ
แกวมณี ภิกษุตองการแกวมณี แลวไดกลับแตที่ไกลนั้นเทียว แมครั้ง
ที่สาม มณีกัณฐนาคราชกําลังจะขึ้นจากแมน้ําคงคา ฤๅษีผูนองไดเห็น
มณีกัณฐนาคราชกําลังโผลขึ้นจากแมน้ําคงคา ก็ไดกลาวขอแกวมณี กะมณีกัณฐนาคราชวา ขอทานจงใหแกวมณีแกขาพเจา ๆ ตองการแกวมณี
ขณะนั้นมณีกัณฐนาคราชไดกลาวตอบฤาษีผูนองดวยคาถา ความวา
ดังนี้:ขาวน้ํา ที่ดยี ิ่ง มากหลาย บังเกิดแกขาพเจา เพราะเหตุ
แหงแกวมณีดวงนี้ ขาพเจาจะใหแกวนัน้ แกทานไมได ทาน
เปนคนขอจัด ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทานอีกแลว.
ทานขอแกวกะขาพเจา ทําใหขาพเจาสะดุงกลัว ดังคน
หนุม ถือดาบซึ่งลับดีแลวบนหินลับ ขาพเจาจักไมใหแกวนั้น
แกทา น ๆ เปนคนขอจัด ขาพเจาจักไมมาสูอาศรมของทาน
อีกแลว.
ครัง้ นั้นมณีกัณฐนาคราชไดหลีกไป พลางรําพึงวา ภิกษุขอแกว
มณี ภิกษุตองการแกวมณี ไดหลีกไปอยางนั้นแลว ไมกลับมาอีก ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ตอมาฤาษีผูนองไดซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา
มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็นยิ่งกวาเกา เพราะไมไดเห็นนาค-
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ราชผูนาดูนั้น ฤาษีผูพี่ไดเห็นฤาษีผูนองซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณ
คล้ํา มีผิวเหลืองขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็นยิงกวาเกา จึงไดถามดูวา
เพราะเหตุไรทานจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลือง
ขึ้น ๆ มีตัวสะพรั่งดวยเอ็นยิ่งกวาเกา ฤาษีผูนองตอบวา เพราะไมได
เห็นนาคราชผูนาดูนั้น จึงฤาษีผูพี่ไดกลาวกะฤาษีผูนองดวยคาถา ความวา
ดังนี้:บุคคลรูวาสิ่งใดเปนที่รักของเขา ไมควรขอสั่งนั้น อนึ่ง
คนยอมเปนที่เกลียดชัง ก็เพราะขอจัด นาคที่ถูกพราหมณ
ขอแกวมณี จึงไมมาใหพราหมณนั้นเห็นอีกเลย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การวิงวอน การขอ ไมเปนที่พอใจของ
สัตวดิรัจฉานในเหลานั้นแลว ก็จะปวยกลาวไปไยถึงหมูมนุษยเลา.
เรื่องนกฝูงใหญ
[๔๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ภิกษุรูปหนึ่งอยู
ในไพรสณฑแหงหนึ่งแถบภูเขาหิมพานต ณ สถานที่ไมหางไพรสณฑนั้น
มีหนองน้ําใหญ ครั้งนั้นนกฝูงใหญ กลางวันเที่ยวหาอาหารที่หนองน้ํานั้น
เวลาเย็นเขาอาศัยไพรสณฑนั้นสํานักอยู ภิกษุนั้นรําคาญเพราะเสียงนกฝูง
นั้น จึงเขาไปหาเรา ครั้นกราบไหวเราแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เราไดถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ ยังพอทนอยูหรือ ยังพอครองอยูหรือ
เธอเดินทางมาดวยความลําบากนอยหรือ ก็นี่เธอมาจากไหนเลา
ภิกษุกราบทูลวา ยังพอทนอยู ยังพอครองอยู พระพุทธเจาขา

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 361

ขาพระพุทธเจาเดินทางมาดวยความลําบากเล็กนอย พระพุทธเจาขา มี
ไพรสณฑใหญอยูแถบภูเขาหิมพานต ณ สถานที่ไมหางไพรสณฑนั้นแล
มีหนองน้ําใหญ ครั้นเวลากลางวัน นกฝูงใหญเที่ยวหาอาหารที่หนองน้ํา
นั้น เวลาเย็นก็เขาอาศัยไพรสณฑนั้นสํานักอยู ขาพระพุทธเจาถูกเสียงนก
ฝูงนั้นรบกวน จึงหนีมาจากไพรสณฑนั้น พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุ ก็เธอตองการจะไมใหนกฝูงนั้นมาหรือ
ภิ. ขาพระพุทธเจาตองการไมใหนกฝูงนั้นมา พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอนภิกษุ ถาเชนนั้นเธอจงกลับไปที่ไพรสณฑนั้น เขาอาศัย
ไพรสณฑนั้นแลว ในปฐมยามแหงราตรี จงประกาศ ๓ ครั้ง วาดังนี้
แนะนกผูเจริญทั้งหลาย นกทั้งหลายที่อาศัยในไพรสณฑนี้มีประมาณเทาใด
จงฟงเรา ๆ ตองการขน นกทั้งหลายจงใหขนแกเรานกละหนึ่งขน ใน
มัชฌิมยามแหงราตรี ก็จงประกาศ ๓ ครั้ง วาดังนี้ แนะนกผูเจริญทั้งหลาย
นกทั้งหลายที่อาศัยอยูในไพรสณฑนี้ มีประมาณเทาใด จงฟงเรา ๆ ตอง
การขน นกทั้งหลายจงใหขนแกเรานกละหนึ่งขน ในปจฉิมยามแหงราตรี
ก็จงประกาศ ๓ ครั้ง วาดังนี้ แนะนกเจริญทั้งหลาย นกทั้งหลายที่อาศัย
อยูในไพรสณฑนี้ มีประมาณเทาใด จงฟงเรา ๆ ตองการขน นกทั้งหลาย
จงใหขนแกเรานกละหนึ่งขน จึงภิกษุรูปนั้นกลับไปที่ไพรสณฑนั้น เขา
อาศัยไพรสณฑนั้นแลว ในปฐมยามแหงราตรี ประกาศ ๓ ครั้ง วาดังนี้
แนะนกผูเจริญทั้งหลาย... ในมัชฌิมยามแหงราตรี ประกาศ ๓ ครั้ง วา
ดังนี้ แนะนกผูเจริญทั้งหลาย... ในปจฉิมยามแหงราตรี ประกาศ ๓ ครั้ง
วาดังนี้ แนะนกผูเจริญทั้งหลาย... ครั้นนกฝูงนั้นทราบวา ภิกษุขอขน
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ภิกษุตองการขน ดังนี้ ไดหลีกไปจากไพรสณฑนั้น ไดหลีกไปอยางนั้น
เที่ยว ไมกลับมาอีก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชือ่ วาการวิงวอน การขอ จักไมไดเปน
ที่พึงใจของพวกสัตวดิรัจฉานเหลานั้นแล ก็จะปวยกลาวไปไยเลาถึง
หมูสัตวที่เกิดมาเปนมนุษย.
เรือ่ งรัฐบาลกุลบุตร
[๔๙๙] ดูกอนภิกษุหลาย เรื่องเคยมีมาแลว บิดาของรัฐบาล
กุลบุตร ไดกลาวถามรัฐบาลกุลบุตรดวยคาถา ความวาดังนี้:แนะพอรัฐบาล เออก็คนเปนอันมากที่พากันมาขอเรา เรา
ไมรจู ัก ไฉนเจาไมขอเรา.
รัฐบาลกุลบุตรไดกลาวตอบบิดาดวยคาถา ความวาดังนี้:คนผูขอ ยอมไมเปนที่รักของผูถูกขอ ฝายคนผูถูกขอ
เมื่อไมให ก็ยอมไมเปนที่รักของผูขอ เพราะฉะนั้น ขาพเจา
จงไมขอทาน ขออยาใหขาพเจาเปนที่เกลียดชังของทานเลย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รัฐบาลกุลบุตรนั้นยังไดกลาวตอบอยางนี้
กะบิดาของตนแลว ก็จะปวยกลาวไปไยเลาถึงคนอื่นตอคนอื่น.
[๕๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โภคสมบัติของคฤหัสถรวบรวมได
ยาก แมไดมาแลวก็ยังยากที่จะตามรักษา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย
เมื่อโภคสมบัติ นั้นอันพวกคฤหัสถรวบรวมไดยาก แมเขาไดมาแลวก็ยัง
ยากที่จะตามรักษาอยางนี้ พวกเธอไดมีการวิงวอน มีการขอเขาบอย
ครั้ง หลายคราวแลววา ขอทานทั้งหลายจงใหคน จงใหเเรงงาน จง
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ใหโค จงใหเกวียน จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง จงใหจอบ
จงใหสิ่ว จงใหเถาวัลย
จงใหไมไผ จงใหหญามุงกระตาย จงให
หญาปลอง จงใหหญาสามัญ จงใหดิน ดังนี้เปนตน การกระทําของ
พวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การ
กระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุชาวรัฐอาฬวีโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุง
ยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี
ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนก
ปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสม
แกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะเกิดในปจจุบัน เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมรส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
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ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดุกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนั้น วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐. ๖. อนึ่ง ภิกษุผูจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะ
ตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง พึงสรางใหไดประมาณ ประมาณในการ
สรางกุฎีนั้นดังนี้ โดยยาว ๑๒ คืบ โดยกวางในรวมใน ๗ คืบ ดวย
คืบสุคต พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหลานั้นพึงแสดง
ที่อันไมมีผูจองไว อันมีชานรอบ หากภิกษุสรางกุฎีดวยอาการขอเอา
เอง ในที่อันมีผูจองไว อันหาชานรอบมิได หรือไมนําภิกษุทั้งหลาย
ไปเพื่อแสดงที่ หรือสรางใหลวงประมาณ เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ
สิกขาบทวิภังค
[๕๐๑] ที่ชื่อวา อาการขอเอาเอง คือ ขอเองซึ่งคนก็ดี แรง
งานก็ดี โคก็ดี เกวียนก็ดี มีดก็ดี ขวานก็ดี ผึ่งก็ดี จอบก็ดี สิ่วก็ดี
เถาวัลยก็ดี ไมไผก็ดี หญามุงกระตายก็ดี หญาปลองดี หญาสามัญก็ดี
ดินก็ดี.
ทีช่ ื่อวา กุฎี ไดแก ที่อยูซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่ง
โบกฉาบปูนไวเฉพาะภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวทั้งภายในทั้งภาย
นอกก็ตาม.
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บทวา สราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม.
บทวา อันหาเจาของมิได คือ ไมมีใคร ๆ อืน่ ที่เปนสตรีก็ตาม
บุรุษก็ตาม คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม เปนเจาของ.
บทวา เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชนสว นตัว.
คําวา พึงสรางใหไดประมาณ ประมาณในการสรางกุฎีนั้นดังนี้
โดยยาว ๑๒ คืบ ดวยคืบสุคต นั้น คือ วัดนอกฝาผนัง.
คําวา โดยสรางในรวมใน ๗ คืบ นั้น คือ วัดรวมในฝาผนัง.
[๕๐๒] คําวา พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ นั้น มีพระพุทธาธิบาย ไววาดังนี้ ภิกษุผูจะสรางกุฎีนั้น พึงใหแผวถางฟนที่ที่จะสราง
กุฎีนั้นเสียกอน แลวเขาไปหาสงฆหมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุทั้งหลายผูแกพรรษากวา แลวนั่งกระโหยงประณมมือกลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขาพเจาใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวย
อาการขอเอาเอง ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอสงฆใหตรวจดูฟนที่ที่จะสราง
กุฎี พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ถาสงฆทั้งหมดจะอุตสาหะ
ไปตรวจดูฟนที่ที่จะสรางกุฎีได ก็พงึ ไปตรวจดูดวยกันทั้งหมด ถาไม
อุตสาหะ ในหมูสงฆนั้น ภิกษุเหลาใดฉลาดสามารถจะรูไดวา เปนสถาน
มีผูจองไวหรือไม เปนสถานมีชานเดินไดรอบหรือไม สงฆพึงขอสมมติ
ภิกษุเหลานั้นไปแทนสงฆ

วิธีสมมติ
ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนั้น คือ ภิกษุผูฉลาดผูสามารถพึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้
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กรรมวาจาขอสมมติใหภิกษุตรวจดูพื้นที่
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ เปนผูใครจะ
สรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอ
สงฆใหตรวจดูฟนที่ที่จะสรางกุฎี ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูฟนที่ที่จะสรางกุฎี
ของภิกษุมีชื่อนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมี
ชื่อนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวย
อาการขอเอาเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูฟนที่ที่จะสรางกุฎี สงฆสมมติ
ภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูฟนที่ที่จะสรางกุฎีของภิกษุมี
ชื่อนี้ การสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูฟนที่ที่จะ
สรางกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม
ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้และมีชื่อนี้ อัน
สงฆสมมติแลว เพื่อตรวจดูฟนที่ที่จะสรางกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก
สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.

วิธีแสดงพื้นที่
[๕๐๓] ภิกษุทั้งหลายผูอันสงฆสมมติแลวเหลานั้น พึงไป ณ ที่นั้น
ตรวจดูพื้นที่ที่จะสรางกุฎี พึงทราบวาเปนสถานมีผูจองไว หรือเปนสถาน
ไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานเดินไดรอบ หรือเปนสถานไมมีชานเดินได
รอบ ถาเปนสถานมีผูจองไว ทั้งไมมีชานเดินไดรอบ พึงบอกวา อยา
สรางลงในที่นี้ ถาเปนสถานไมมีผูจองไวทั้งมีชานเดินไดรอบ พึงแจง
แกสงฆวา เปนสถานไมมีผูจองไวทั้งมีชานเดินไดรอบ ภิกษุผูจะสรางกุฎี
นั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุทั้งหลาย
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ผูแกพรรษากวา แลวนัง่ กระโหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา
ขาพเจาใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอ
เอาเอง ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอสงฆใหแสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎี พึง
ขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม ภิกษุผูฉลาดผูสามารถพึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้

กรรมวาจาขอสงฆใหแสดงพื้นที่
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ใครจะสรางกุฎี
อันหาเจาของมิได เฉพาะตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆให
แสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎี ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
แสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎีแกภิกษุมีชื่อนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆ
จงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ใครจะสรางกุฎีอันหาเจาของมิได เฉพาะ
ตนเอง ดวยอาการขอเอาเอง เธอขอสงฆใหแสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎี
สงฆแสดงพื้นที่ที่จะสรางกุฎีแกภิกษุมีชื่อนี้ การแสดงะพื้นที่ที่จะสรางกุฎี
ของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด พื้นที่ที่จะสรางกุฎีของภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆ
แสดงแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[๕๐๔] ที่ชื่อวา อันมีผูจอง คือ เปนที่อาศัยของมด เปนที่
อาศัยของปลวก เปนที่อาศัยของหนู เปนที่อาศัยของงู เปนที่อาศัยของ
แมลงปอง เปนที่อาศัยของตะขาบ เปนที่อาศัยของชาง เปนที่อาศัยของ
มา เปนที่อาศัยของราชสีห เปนที่อาศัยของเสือโครง เปนที่อาศัยของ
เสือเหลือง เปนที่อาศัยของหมี เปนที่อาศัยของสุนัขปา เปนที่อาศัย
*สุนัขปาในทะเลทราย, เสือดาวก็วา.
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ของสัตวดิรัจฉานบางเหลา เปนสถานใกลที่นา เปนสถานใกลตะแลงแกง
เปนสถานใกลที่ทรมานนักโทษ เปนสถานใกลสสุ าน เปนสถานใกลที่
สวน เปนสถานใกลที่หลวง เปนสถานใกลโรงชาง เปนสถานใกลโรง
มา เปนสถานใกลเรือนจํา เปนสถานใกลโรงสุรา เปนสถานใกลที่สุนัข
อาศัย เปนสถานใกลถนน เปนสถานใกลหนทางสี่แยก เปนสถานใกลที่
ชุมนุมชน หรือเปนสถานใกลทางที่เดินไปมา นี่ชอื่ วาสถานอันมีผูจองไว.
[๕๐๕] ทีช่ ื่อวา อันหาชานรอบมิได คือ เกวียนที่เขาเทียมวัวแลว
ตามปกติ ไมสามารถจะเวียนได บันไดหรือพะองไมสามารถจะทอดเวียน
ไปได โดยรอบ นี่ชื่อวา สถานอันหาชานรอบมิได.
[๕๐๖] ทีช่ ื่อวา อันไมมีผูจองไว คือ ไมเปนที่อาศัยของมด ไม
เปนที่อาศัยของปลวก ไมเปนที่อาศัยของหนู ไมเปนที่อาศัยของงู ไม
เปนที่อาศัยของแมลงปอง ไมเปนที่อาศัยของตะขาบ ไมเปนที่อาศัยของ
ชาง ไมเปนที่อาศัยของมา ไมเปนที่อาศัยของราชสีห ไมเปนที่อาศัยของ
เสือโครง ไมเปนที่อาศัยของเสือเหลือง ไมเปนที่อาศัยของหมี ไมเปนที่อาศัย
ของสุนัขปา ไมเปนที่อาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา ไมเปนสถานใกล
ที่นา ไมเปนสถานใกลที่ไร ไมเปนสถานใกลตะแลงแกง ไมเปนสถาน
ใกลที่ทรมานนักโทษ ไมเปนสถานใกลสุสาน ไมเปนสถานใกลที่สวน ไม
เปนสถานใกลที่หลวง ไมเปนสถานใกลโรงชาง ไมเปนสถานใกลโรงมา
ไมเปนสถานใกลเรือนจํา ไมเปนสถานใกลโรงสุรา ไมเปนสถานใกลที่
สุนัขอาศัย ไมเปนสถานใกลถนน ไมเปนสถานใกลหนทางสี่แยก ไมเปน
สถานใกลทชี่ ุมนุมชน หรือไมเปนสถานใกลทางที่เดินไปมา นีช่ ื่อวา
สถานอันไมมีผูจองไว.
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[๕๐๗] ที่ชื่อวา อันมีชานรอบ คือ เกวียนที่เขาเทียมวัวแลว
ตามปกติสามารถจะเวียนไปได บันไดหรือพะองก็สามารถจะทอดเกวียนไป
ไดโดยรอบ นี่ชื่อวา สถานอันมีชานรอบ.
[๕๐๘] ทีช่ ื่อวา อาการขอเอาเอง อธิบายวา ขอเอง ซึ่งคนก็ดี
แรงงานก็ดี โคก็ดี เกวียนก็ดี มีดก็ดี ขวานก็ดี ผึ่งก็ดี จอบก็ดี สิ่ว
ก็ดี เปนตน
ทีช่ ื่อวา กุฎี ไดแก ที่อยูซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ซึ่ง
โบกฉาบปูนไวเฉพาะภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวทั้งภายในทั้งภาย
นอกก็ตาม.
บทวา สราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม.
สองพากยวา หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ หรือสราง
ใหลวงประมาณ เปนสังฆาทิเสส ความวา ไมขอใหสงฆแสดงสถานที่
สรางกฎีดวยญัตติทุติกรรมวาจาก็ตาม สรางเองหรือใชใหเขาสรางใหเกิน
กําหนด แมเพียงเสนผมเดียว โดยสวนยาวหรือโดยสวนกวางก็ตาม ตอง
อาบัติทุกกฏทุกประโยคที่ทํา ยังอิฐอีกกอนหนึ่งจะเสร็จตองอาบัติถุลลัจจัย
กอนที่สุดเสร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แม
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
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บทภาชนีย
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๐๙] ภิกษุผูสรางกุฏี ซึ่งมีพนื้ ที่อันสงฆมิไดเแสดงให มีผูจอง
ไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดเแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดเแสดงให ไมมีผูจองไว มี
ชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว

พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไวั มีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชาน
รอบ ไมตองอาบัติ.

สรางเกินประมาณ
[๕๑๐] ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
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ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ มีผจู องไว มีชานรอบ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว

สรางเทาประมาณ
ภิกษุสรางกุฎี
ทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี
ทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี
อาบัติ.

เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติ
เทาประมาณ มีผจู องไว มีชานรอบ ตองอาบัติ
เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง
เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตอง

พืน้ ที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
[๕๑๑] ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติ
สังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผู
จองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 372

ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมี
ผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส
๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมี
ผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.

พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
[๕๑๒] ภิกษุสรางกุฏี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มี
ผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว
มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฏี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผู
จองไว ไมมีชาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางกุฏี ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผู
จองไว มีชานรอบ ไมตอ งอาบัติ.

สั่งสรางกุฎี มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๑๓] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรบั คําสั่ง
สรางกุฎใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมชี าน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
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ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว

สัง่ สรางกุฎี มีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตอง
อาบัติ

สัง่ สรางกุฎี เขาสรางเกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
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แกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับ
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจอง ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
๑ ตัว

สั่งสรางกุฎี เขาสรางเทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เทาประมาณ มีผจู องไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ

สั่งสรางกุฎีมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
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แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ตองอาบัติททุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผจู องไว มี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับ อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหเเกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไม
มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
เธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชาน
รอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว

สั่งสรางกุฏีมีพนื้ ที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
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ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสรางกุฎีให
แกเธอ ซึ่งมีฟนที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชาน
รอบ ไมตองอาบัติ.

หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๑๔] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไป
เสีย แตไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจอง
ไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีฟนที่อัน
สงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
จงใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีฟนที่อันสงฆ
มิไดแสดงให มีผูจองไว ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
จงใหมีชานรอบดวย ผูรบั สั่งสรางกุฎีใหแตเธอ ซึ่งมีฟนที่อันสงฆมิได
แสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ตัว กับ
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
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จงใหมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีฟนที่อันสงฆมิได
แสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว

หลีกไป ไมไดสั่ง สงฆแสดงที่ให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
จงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
แสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
จงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีฟนที่อันสงฆ
แสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
จงใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
แสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
จงใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีฟนที่อันสงฆ
แสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ

หลีกไป ไมไดสั่ง เขาสรางเกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 378

ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมี
ชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว ไม
มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมผี ูจองไว และจงใหมี
ชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว มี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมผี ูจองไว และจงใหมี
ชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว
ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมผี ูจองไว และจงใหมี
ชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว
มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว

หลีกไป ไมไดสั่ง เขาสรางเทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมผี ูจองไว และจงใหมี
ชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฎ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมีผูจองไว และจงใหมี
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ชานรอบดวย ผูรับสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว มีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมผี ูจองไว และจงใหมี
ชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว
ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นจงใหไดประมาณ อยาใหมผี ูจองไว และจงใหมี
ชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว
มีชานรอบ ไมตองอาบัติ

หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ
อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ
อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
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ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ
อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ
อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว

หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ
อยาใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมชี านรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยา
ใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่ง
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
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ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยา
ใหมีผูจองไว และจงมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมี
พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมชี านรอบ ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให จงใหไดประมาณ อยา
ใหมีผูจองไว และจงใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่ง
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตอง
อาบัติ.

สรางผิดคําสั่ง พื้นทีอ่ ันสงฆมไิ ดแสดงให
[๕๑๕] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไป
เสีย แตไดสงั่ ไววา กุฎนี ั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว
และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
มิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
กุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให
อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไป
บอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไมไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
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ใหมีชานรอบดวย ผูร บั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิได
แสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีให
แกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้น
พึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให และ
อยาใหมีผูจองไวดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
ใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิได
แสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
กุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให
และมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
ใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิได
แสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎี
ใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมผี ูจองไว มีชานรอบ
ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ

สรางผิดคําสั่ง พื้นทีอ่ ันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
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ใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดง
ให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนนั้ ทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแก
เรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึง
ไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย
ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไว กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และใหมี
ชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให
มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่ง
มีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ
พึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
ใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดง
ให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีให
แกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุ
นั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง
หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให อยาใหมีผูจองไว และ
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ใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดง
ใหไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ .

สั่งเทาประมาณ เขาสรางเกินประมาณ
[๕๑๖] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไป
เสีย แตไดสงั่ ไววา กุฎนี ั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และให
มีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว
ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา
ตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง
หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
สั่งไววา กุฎนี ั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมชี านรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ
นั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ มีผูจองไว มีชาน
รอบ ภิกษุนนั้ พึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ และ
อยาใหมีผูจองไวดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
สั่งไววา กุฎนี ั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอน
ภิกษุนั้นทราบขาว เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ ไมมีผูจองไว
ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทา
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ประมาณ และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
สั่งไววา กุฎนี ั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เกินประมาณ ไมมีผูจองไว
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองเทาประมาณ
ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ

สัง่ เทาประมาณ เขาสรางเทาประมาณ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบ
ดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ มีผูจองไว
ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผู
จองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบ
ดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ
ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ มีผูจองไว
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว
ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
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ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ อยาใหมีผูจองไว และใหมีชานรอบ
ดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฏีใหแกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชาน
รอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา เทาประมาณ ไมมี
ผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมี
ชานรอบ ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฏีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฏีนั้นตองเทาประมาณ อยาใหจองไว และใหมีชานรอบ
ดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชาน
รอบ ไมตองอาบัติ

สั่ง พื้นทีอ่ ันสงฆแสดงให เทาประมาณ เขาไมสรางตามสั่ง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมี
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผจู องไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดง
ให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ
พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และใหมชี านรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 387

ไมมีผูจองไว และใหมชี านรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมี
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ
นั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูต
ไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ และตองไมมี
ผูจองไวดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ไมมีผู
จองไว และใหมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุ
นั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหเเกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึง
สงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ และให
มีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกัน สรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งวา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตองไมมี
ผูจองไวและใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้น
ทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึง่ มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกิน
ประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไป
บอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงใหและตองเทาประมาณดวย ถาไมไปเอง
หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ.
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สั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ เขาสรางตามสัง่
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ
ไมมีผูจองไวและใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
ที่อันสงฆแสดงใหเทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบ
ขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา
ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไป
บอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไวและใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆแสดงใหเทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้น ทราบขาววา
เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว
มีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว
ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกัน สรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ
ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางกุฎีใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให
เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือ
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พึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ ถาไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก
ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ
ตองไมมีผูจองไว และใหมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ
ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมผี ูจองไว มีชานรอบ
ไมตองอาบัติ.

ทําผิดคําสัง่ พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๑๗] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไป
เสีย แตไดสงั่ ไววา กุฎนี ั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และใหมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
มิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ
๓ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎี ใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิได
แสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิได
แสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
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ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิได
แสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว.

ทําผิดคําสั่ง พื้นทีอ่ ันสงฆแสดงให
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดง
ให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
แสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
แสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และ
มีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึง่ มีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.
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ทําผิดคําสั่ง เกินประมาณ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และตองมีชาน
รอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ
ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขา พเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้น ตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชาน
รอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ ไมมผี ูจองไว
ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว.

ทําผิดคําสั่ง เทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ มีผจู องไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
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ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุ
ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ ไมมผี ูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองเทาประมาณ ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ไมตองอาบัติ.

ทําผิดคําสั่ง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
ที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๔ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
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ที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
ที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุ
ผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
ที่อันสงฆมิไดแสดงใหเกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว.

ทําผิดคําสั่ง ฟน ที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
ที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
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ที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ มีผจู องไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
ที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย แต
ไดสั่งไววา กุฎีนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองเทาประมาณ ตอง
ไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้น
ที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ

พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ทําคาง
[๕๑๘] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีก
ไปเสีย ผูรบั คําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น
หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว
มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น
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หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรอเสียแลว
สรางใหม คืออาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว
ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น
หรือพึงรอเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลว
สรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว
มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น
หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลว
สรางใหม ตองอาบัติสังฆาทิเสส.

พื้นที่อันสงฆแสดงให ทําคาง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว
ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น
หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลว
สรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว
มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น
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หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลว
สรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว
ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น
หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมไดใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสีย
แลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว
มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.

เกินประมาณ ทําคาง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว ไมมชี านรอบ
ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อ
เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ถา
เมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสีย
แลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
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ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อ
เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติทุกกฎ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เกินประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสีย
แลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรอื้ เสียแลวสรางใหม ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.

เทาประมาณ ทําคาง
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ มีผจู องไว ไมมีชานรอบ
ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสีย
แลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ มีผูจองไว มีชานรอบ ถา
เมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสีย
แลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรอื้ เสียแลว สรางใหม ตอง
อาบัติทุกกฎ ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
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ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฏีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อ
เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ เทาประมาณ ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ไมตองอาบัติ.

พื้นทีอ่ ันสงฆมไิ ดแสดงให เกินประมาณ ทําคาง
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น
หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส
๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรือ้ เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือ
ไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส
๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงให
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กุฎีนั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น
หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส
๒ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับคํา
สั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให เกินประมาณ
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรือ้ เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือ
ไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว.

พื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ ทําคาง
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น
หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพนื้ ที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
มีผูจองไว มีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎีนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรือ้ เสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือ
ไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพนื้ ที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ถาเมื่อเขาทําคางไว เธอกลับมา พึงใหกุฎี

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 400

นั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม ถาไมใหแกภิกษุรูปอื่น
หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางกุฎีใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางกุฎีใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให เทาประมาณ
ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.

สรางคาง สรางตอ
[๕๑๙] กุฎีที่ตนสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กุฎีที่ตนสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
กุฎีที่คนอื่นสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส
กุฎีที่คนอื่นสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส.

อนาปตติวาร
[๕๒๐] ภิกษุสรางถ้ํา ๑ ภิกษุสรางดูหา ๑ ภิกษุสรางกุฎีหญา ๑
ภิกษุสรางกุฎีเพื่อภิกษุอื่น ๑ เวนอาคารอันเปนที่อยูเสีย ภิกษุสรางนอก
จากนั้น ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ จบ
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
กุฏิการสิกขาบทวรรณนา
กุฎิการสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป. ในกุฎิการสิกขาบทนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุชาวแควนอาฬวี]
บทวา อาฬวกา มีความวา พวกเด็กหนุมเกิดในแควนอาฬวี
ชื่อวา อาฬวกา. เด็กหนุมเหลานั้น แมในเวลาบวชแลว ก็ปรากฏ
ชื่อวา อาฬวกา เหมือนกัน. ทานกลาวคําวา อาฬวกา ภิกขุ หมาย
เอาภิกษุชาวแควนอาฬวีเหลานั้น.
บทวา สฺาจิกาโย ไดแก มีเครื่องอุปกรณอันตนขอเขาเอา
มาเอง.
บทวา การาเปนฺติ ไดแก กระทําเองบาง ใชใหคนอื่นทําบาง.
ไดยินวา พวกภิกษุเหลานั้น ทอดทิ้งธุระทั้งสอง คือ วิปสสนาธุระและ
คันถธุระ ยกนวกรรมเทานั้นขึ้นเปนธุระสําคัญ.
บทวา อสฺสามิกาโย ไดแก ไมมผี ูเปนใหญ, อธิบายวา เวน
จากผูสรางถวาย.
บทวา อตฺตุทฺเทสิกาโย ไดแก เฉพาะตนเอง, อธิบายวา อัน
ภิกษุปรารภเพื่อประโยชนแกตน.
บทวา อปฺปมาณิกาโย ไดแก ไมมีประมาณกําหนด*ไววาอยางนี้วา
* ฎีการวิมติและสารัตถทีปนี้ เปน อปฺปริจฺฉินฺนปฺปมาณาโย แปลวา ไมไดกําหนด
ประมาณไว, หรือไมมีกําหนดและไมมีประมาณ.
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จักถึงความสําเร็จดวยเครื่องอุปกรณเพียงเทานี้ หรือขยายกวางยาวไมมี
ประมาณ อธิบายวา ใหญไมมีประมาณ.
ภิกษุเหลานี้ มีการขอรองเทานั้นมาก การงานอื่น มีนอย
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาเปนมากไปดวยการขอรอง. พวกภิกษุ
เหลานั้นเปนผูมากดวยการขอ ก็พึงทราบอยางนี้. แตโดยใจความใน
สองบทวา ยาจนพหุลา วิฺตฺติพหุลา นี้ ไมมีเหตุแตกตางกัน. คํานั้น
เปนชื่อรองพวกภิกษุผูวอนขอหลายครั้งวา ทานจงใหคน. จงใหหัตถกรรมที่คนตองทํา (แรงงาน). บรรดาคนและหัตถกรรมนั้น จะขอคน
โดยความขาดมูลไมควร. จะขอวา พวกทานจงใหคนเพื่อประโยชนแก
การรวมมือ เพื่อประโยชนแกการทํางาน ควรอยู. หัตถกรรมที่คนพึง
กระทําทานเรียกวา แรงงาน, จะขอแรงงาน ควรอยู.
[วิญญัติกถาวาดวยการออกปากขอ]
ขึ้นชื่อวาหัตถกรรมมิใชเปนวัตถุบางอยาง, เพราะเหตุนั้น หัตถกรรมนั้น เวนการงานสวนตัวของพวกพรานเนื้อและชาวประมงเปนตน
เสีย ที่เหลือเปนกัปปยะทั้งหมด. เมื่อเขาถามวา ทานมาทําไมขอรับ ?
มีการงานที่ใครจะตองทําหรือ ? หรือวา ไมถาม จะขอ ก็ควร. ไมมี
โทษ เพราะการขอเปนปจจัย. เพราะเหตุนั้น พวกพรานเนื้อเปนตน ภิกษุ
ไมควรขอกิจการสวนตัวเขา. ทั้งไมไดกําหนดใหแนนอนลงไป ไมควร
ขอวา พวกทานจงใหหัตถกรรม. เพราะพวกพรานเนื้อเปนตนนั้น ถูก
ภิกษุขออยางนั้นแลว จะตองรับคําวา ได ขอรับ ! แลวนิมนตภิกษุให
กลับไป พึงฆาเนื้อมาถวายได แตควรขอกําหนดลงไปวา ในวิหาร
มีกิจการบางอยางจําตองทํา, พวกทานจงใหหัตถกรรมในวิหารนั้น. การ
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ที่ภิกษุจะขอหัตถกรรมบางอยางกะชาวนา หรือคนอื่นแมผูขวนขวายใน
การงานของตน ซึ่งถือเอาเครื่องอุปกรณ มีผาลและไถเปนตน กําลัง
เดินไปเพื่อไถนาก็ดี เพื่อหวานก็ดี เพื่อเกี่ยวก็ดี สมควรแท.
สวนผูใด เปนคนกินเดน หรือเปนคนวางงานอื่นบางคน ผูคุย
แตเรื่องไรประโยชน หรือเอาแตหลับนอนอยู, แมไมขอรองคนเห็นปานนี้
จะกลาววา เฮย ! เองจงมาทําการงานสิ่งนี้ หรือสิ่งนี้ แลวใหกระทํา
การงานตามที่ตองการ ควรอยู. แตเพื่อแสดงวา หัตถกรรมเปนกัปปยะ
ทุกอยาง อาจารยทั้งหลายจึงกลาวนัยนี้ไว.
ก็ ถาวา ภิกษุประสงคจะใหสรางปราสาท, พึงไปยังบานแหง
พวกชางสลักหิน เพื่อตองการเสา แลวกลาววา อุบาสก ! การได
หัตถกรรม ควรอยู. เมื่อเขาถามวา ควรทําอยางไร ขอรับ ? พึงบอก
วา พึงหามเสาหินไปให. ถาพวกเขาหามไปถวาย หรือถวายเสาของตน
ที่เข็นมาเก็บไวแลว ควรอยู. แมถาพวกเขากลาววา พวกผมไมมีเวลา
จะทําหัตถกรรม ขอรับ ! ขอใหทานใหคนอื่นขนไปเถิด, พวกผมจักให
คาจางแกเขาเอง ดังนี้, จะใชใหคนอื่นขนไปแลวบอกวา พวกทานจง
ใหคาจางแกพวกคนขนหินเถิด ดังนี้ ก็ควร.
โดยอุบายเชนเดียวกันนี้ การทีภ่ ิกษุจะไปยังสํานักพวกคนผูทําการ
ชางศิลปนั้น ๆ เพื่อประสงคทุก ๆ สิ่งที่ตองการ คือ ไปยังสํานักชางไม
เพื่อตองการไมสรางปราสาท ไปยังสํานักชางอิฐเพื่อตองการอิฐ ไปยัง
สํานักชางมุงหลังคาเรือน เพื่อตองการมุงหลังคา ไปยังสํานักชางเขียน
เพื่อตองการจิตรกรรม แลวขอหัตถกรรม สมควรอยู. และจะรับเอาของ
แมที่ตนได ดวยอํานาจการขอหัตถกรรมก็ดี ดวยการเพิ่มใหคาจางและ
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เบี้ยเลี้ยง โดยการขาดมูลก็ดี สมควรทุกอยาง และเมื่อจะนําของมาจากปา
ควรใหนําของทั้งหมดที่ใคร ๆ ไมไดคุมครอง (ไมหวงแหน) มา.
อนึ่ง มิใชแตประสงคจะสรางปราสาทอยางเดียว แมประสงคจะ
ใหทําเตียงตั่งบาตร ธมกรกกรองน้ํา และจีวรเปนตน ก็พงึ ใหนํามา,
ไดไม โลหะ และดายเปนตนแลว เขาไปหาพวกชางศิลปนั้น ๆ พึง
ขอหัตถกรรมโดยนัยดังกลาวนั่นแล. และสิ่งของแมที่ตนไดมาดวยอํานาจ
แหงการขอหัตถกรรมก็ดี ดวยการเพิ่มใหคาจางและเบี้ยเลี้ยงโดยการขาด
มูลก็ดี พึงรับเอาทั้งหมด.
ก็ ถาพวกคนงานไมปรารถนาจะทํา, เกี่ยงเอาคาจางและเบี้ยเลี้ยง,
ของเปนอกัปปยะมีเหรียญกษาปณเปนตน ไมควรให. จะแสวงหา
ขาวสารเปนตน ดวยภิกขาจารวัตรให ควรอยู.
ภิกษุใหชางบาตรทําบาตรดวยอํานาจแหงหัตถกรรมแลว ใหระบม
ทํานองเดียวกันนั้นแลว เขาไปยังภายในบาน เพื่อตองการน้ํามันชโลม
บาตรที่ระบมใหม เมื่อชาวบานเขาใจวา มาเพื่อภิกษา แลวนําขาวตม
หรือขาวสวยมา (ถวาย) พึงเอามือปดบาตร. ถาอุบาสิกาถามวา ทําไม
เจาคะ ! ภิกษุพึงบอกวา บาตรระบมใหม ตองการน้ํามันสําหรับทา.
ถาอุบาสิกานั้นกลาววา โปรดใหบาตรเถิด เจาคะ ! แลวรับบาตรไปทา
น้ํามัน บรรจุขาวตม หรือขาวสวยใหเต็มแลวถวาย, ไมชื่อวา เปนวิญญัติ
จะรับควรอยูฉะนี้แล.
พวกภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตแตเชามืด ไปถึงหอฉันไมเห็นที่นั่ง
ยืนคอยอยู. ถาที่หอฉันนั้น พวกอุบาสิกาเห็นพวกภิกษุยืนอยู ชวยกัน
ใหนําที่นั่งมาเอง. พวกภิกษุผูนั่งแลว เมื่อจะไป พึงบอกลากอนแลว
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จึงไป. เมื่อพวกภิกษุไมบอกลากอนแลวไป ของหาย ไมเปนสินใช.
แตการบอกลาแลวไป เปนธรรมเนียม.
ถาอาสนะเปนของที่ชาวบานซึ่งภิกษุทั้งหลายสั่งวา พวกทานจง
นําอาสนะมา จึงนํามาให; ภิกษุทั้งหลายตองบอกลาแลวจึงไป. เมื่อ
พวกภิกษุไปไมบอกลา เปนการเสียธรรมเนียม และของหาย เปนสินใช
ดวย; แมในพรมสําหรับปูลาด ก็มีนยั อยางนี้เหมือนกัน .
แมลงหวี่มีชุมมาก พึงกลาววา จงเอาพัดปดแมลงหวี่. พวก
ชาวบานนํากิ่งสะเดาเปนตนมาให พึงใหทํากัปปยะกอน แลวจึงรับ.
ภาชนะน้ําที่หอฉันวางเปลา ไมควรกลาววา จงนําธมกรกมา. เพราะ
เมื่อหยอนธมกรกลงไปในภาชนะวางเปลา จะพึงทําภาชนะแตก. แต
จะไปยังแมน้ํา หรือบึง แลวกลาววา จงนําน้ํามา ควรอยู จะกลาววา
จงนํามาจากเรือน ก็ไมควรเหมือนกัน. อยูบริโภคน้ําที่เขานํามาให.
ภิกษุทั้งหลายผูทําภัตกิจที่หอฉัน หรือเสนาสนะปาก็ดี ใบไมหรือ
ผลไมที่ควรกินเปนกับแกลมอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งไมมีคนหวงหามเกิดใน
ที่นั้น ถาพวกเธอจะใหคนทํางานบางอยางนํามา ควรจะใหนํามาดวย
อํานาจแหงหัตถกรรมแลวฉัน, แตไมควรใชพวกภิกษุ หรือสามเณรผูเปน
อลัชชีใหทําหัตถกรรม, ในเรื่องปุริสัตถกร (แรงงานคน) มีนัยเทานี้กอน.
แตการที่ภิกษุจะใหนําโคมาจากสถานที่แหงคนผูมีใชญาติ และมิใช
ปวารณา ยอมไมควร. เปนทุกกฏแกภิกษุผูใหนํามา. จะขอโดยขาด
มูลคาแมจากสถานที่แหงญาติและคนปวารณา ก็ไมควร. จะขอโดยนัย
ของขอยืม ควรทุกแหง. และพึงรักษาบํารุงโคที่ใหนํามาแลวอยางนี้
*อตฺถโยชนา ๑/๔๕๔ มจฺฉกิ าติ มกฺขากา. มกฺขิกาติป อตฺถิ.
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เสร็จแลวพึงมอบใหเจาของรับมันคืนไป. ถาเทาหรือเขาของมันแตกหัก
หรือเสียไป, ถาเจาของยอมรับมันคืนไป, การยินยอมรับนั่นอยางนั้นเปน
การดี, ถาเจาของไมยอมรับ. เปนสินใช. ถาหากเจาของกลาววา พวก
ผมถวายทานเลย ไมควรรับ. แตเมือ่ เจาของกลาววา พวกผมถวายวัด
พึงกลาววา พวกทานจงบอกแกบุคคลผูทําการวัด เพื่อประโยชนแกการ
เลี้ยงดูมัน. จะกลาวกะพวกคนที่มิใชญาติ และไมไดปวารณาวา พวก
ทานจงถวายเกวียน ดังนีก้ ็ดี ไมควร. ยอมเปนวิญญัติแท คือตอง
อาบัติทุกกฏ. แตในฐานแหงญาติและคนปวารณา ควรอยู. ของขอยืม
ก็ควร. ทําการงานเสร็จแลวพึงคืนให. ถากงเปนตนแตกไป พึงกระทํา
ใหเหมือนเดิม แลวใหคืน. เมื่อเสียหาย เปนสินใช. เมื่อเจาของกลาววา
พวกผมถวายทานเลย ธรรมดาวาเครื่องไมควรจะรับไว. ในมีด ขวาน
ผึ่ง จอบ และสิ่วก็ดี ในพฤกษชาติ มีเถาวัลยเปนตนก็ดี ที่เจาของ
หวงแหน ก็มีนัยเหมือนกันนี้. ก็ในพวกพฤกษชาติมีเถาวัลยเปนตน ที่
พอเปนครุภัณฑไดเทานั้น จึงเปนวิญญัติ ต่ํากวานั้นหาเปนไม.
แตภิกษุจะใหนําเอาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไมมีคนหวงหามมา ควรอยู.
เพราะวา ในที่มีคนรักษาคุมครองเทานั้น ทานเรียกวา วิญญัติ. วิญญัติ
นั้น ยอมไมควรในปจจัยทั้งสอง (คือ จีวรและบิณฑบาต) โดยประการ
ทุกอยาง. แตในเสนาสนปจจัย เพียงแตออกปากขอวา ทานจงนํามา
จงให เทานั้น ไมควร. ปริกถา โอภาส และนิมติ ตกรรม ควร.
บรรดาปริกถา โอภาส และนิมิตตกรรมนั้น คําพูดของภิกษุ
ผูตองการโรงอุโบสถ หอฉัน หรือเสนาสนะอะไร ๆ อื่น โดยนัยเปนตน วา
การสรางเสนาสนะเห็นปานนี้ ในโอกาสนี้ ควรหนอ หรือวาชอบหนอ
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หรือสมควรหนอ ดังนี้ ชื่อวา ปริกถา. ภิกษุถามวา อุบาสก ! พวก
ทานอยูที่ไหน ? พวกอุบาสกตอบวา ที่ปราสาท ขอรับ ! พูดตอไปวา
ก็ปราสาทไมควรแกภิกษุทั้งหลายหรือ อุบาสก ! คําพูดมีอาทิอยางนี้
ชื่อวา โอภาส. ก็การกระทํามีอาทิอยางนี้ คือภิกษุเห็นพวกชาวบานแลว
ขึงเชือก ใหตอกหลัก เมือ่ พวกชาวบานถามวา นี้ใหทําอะไรกัน ขอรับ ?
ตอบวา พวกอาตมาจะสรางที่อยูอาศัยที่นี้ ชื่อวา นิมิตตกรรม. สวน
ในคิลานปจจัย แมวิญญติก็ควร จะปวยกลาวไปไยถึงปริกถาเปนตนเลา.
คําวา มนุสฺสา อุปทฺทุตา ยาจนาย อุปทฺทุตา วิฺตฺติยา
มีความวา พวกชาวบานถูกบีบคั้นดวยการขอรอง และดวยการออกปาก
ขอนั้นของภิกษุเหลานั้น.
บทวา อุพฺภิชฺชนฺติป มีความวา ยอมไดรับความหวาดสะดุง คือ
ไหว หวั่นไปวา จักใหนําอะไรไปใหหนอ ?
บทวา อุตฺตสนฺติป มีความวา พบภิกษุเขา ก็พลันสะดุงชะงัก
ไปเหมือนพบงูฉะนั้น.
บทวา ปลายนฺติป มีความวา ยอมหนีไปเสียแตไกล โดยทางใด
ทางหนึ่ง.
สองบทวา อฺเนป คจฺฉนฺติ มีความวา ละทางที่ภิกษุเดินไป
เสีย แลวกลับเดินมุงไปทางซาย หรือทางขวา. ปดประตูเสียบางก็มี.
[แกอรรถศัพพในเรี่องมณีกัณฐนาคราช]
สองบทวา ภูตปุพฺพ ภิกขฺ เว เปนตน มีความวา พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นดวยประการฉะนี้ และตรัสธรรมี-
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กถาใหสมควรแกเรื่องราวนั้นแลว
เมื่อจะทรงทําโทษแหงวิญญัติให
ปรากฏชัดแมอีก จึงทรงแสดง ๓ เรื่องนี้ โดยนัยเปนตนวา ภูตปพฺพ
ภิกฺขเว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มณิกณฺโ มีความวา ไดยินวา
พญานาคนั้นประดับแกวมณีมีคามาก ซึ่งอํานวยใหสิ่งที่ปรารถนาทุกอยาง
ไวที่คอ เที่ยวไป ; เพราะฉะนั้น จึงปรากฎนามวา มณิกัณฐนาคราช.
คําวา อุปริมุทฺธนิ มหนฺต ผณ อฏาสิ มีความวา ไดยินวา
บรรดาฤษีทงั้ ๒ นั้น ฤษีผูนองนั้น เปนผูมีปกติอยูดวยเมตตา; เพราะ
เหตุนั้น พญานาคนั้นจึงขึ้นมาจากแมน้ํา นิรมิตเพศเปนเทวดานั่งในสํานัก
แหงฤษีนั้น กลาวสันโมทนียกถา ละเพศเทวดานั้นแลว กลับกลาย
เปนเพศเดิมของตนนั้นแล วงลอมฤษีนั้น เมื่อจะทําอาการเลื่อมใส จึง
แผพังพานใหญเบื้องบนศีรษะแหงฤษีนั้น ดุจกัน้ รมไวยับยั้งอยูชั่วครูหนึ่ง
แลวจึงหลีกไป. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา ไดยืน
แผพังพานใหญไว ณ เบือ้ งบนศีรษะ ดังนี้.
ขอวา มณิมสฺส กณฺเ ปลนฺธน มีความวา ซึ่งแกวมณีอัน
พญานาคนั้นประดับไว คือ สวมไวที่คอ.
สองบทวา เอกมนฺต อฏาสิ มีความวา พญานาคนั้นมาแลว
โดยเพศเทวดานั้น ชื่นชมอยูกับดาบส ไดยืนอยู ณ ประเทศหนึ่ง.
บทวา มนฺนปาน ไดแก ขาวและน้ําของเรา.
บทวา วิปุล ไดแก มากมาย.
บทวา อุฬาร ไดแก ประณีต.
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บทวา อติยาจโกสิ ไดแก เปนผูขอจัดเหลือเกิน. มีคําอธิบายวา
ทานเปนคนขอซ้ํา ๆ ซาก ๆ.
บทวา สุสู มีความวา คนหนุม คือ ผูสมบูรณดวยเรี่ยวแรง
ไดแกบุรุษที่ยังอยูในวัยหนุม.
ศิลาดํา ทานเรียกวา หินลับ. ดาบที่เขาลับแลวบนหินลับนั้น
ทานเรียกวา สักขรโธตะ. ดามที่ลบั ดีแลวบนหินลับ มีอยูในมือของ
บุรุษนั้น; เพราะเหตุนั้น บุรุษนั้น จึงชื่อวา ผูถือดาบซึ่งลับดีแลว
บนหินลัน, อธิบายวา มีมือถือดาบซึ่งขัดและลับดีแลวบนหิน. ทาน
วอนขอแกวกะเรา ทําใหเราหวาดเสียว เหมือนบุรุษมีดาบในมือนั้น
ทําใหคนอื่นหวาดเสียวฉะนั้น.
ขอวา เสล ม ยาจมาโน มีความวา วอนขออยูซึ่งแกวมณี.
ขอวา น ต ยาเจ มีความวา ไมควรขอของนั้น.
ถามวา ของสิ่งไหน ?
ตอบวา ของที่ตนรูวา เปนที่รักของเขา.
ขอวา ยสฺส ปย ชิคึเส มีความวา คนพึงรูวา สิ่งใดเปนที่รัก
ของสัตวนั้น (ไมควรขอของนั้น ).
ขอวา กิมงฺค ปน นนุสฺสภูตาน มีความวา ในคําวา
(การออนวอนขอนั้น) ไมเปนที่พอใจของเหลาสัตวที่เปนมนุษย นี้ จะพึง
กลาวทําไมเลา ?
[แกอรรถศัพทในเรื่องนกฝูงใหญเปนตน]
หลายบทวา สกุณสงฺฆสฺส สทฺเทน อุพฺพาฬฺโห มีความวา
ไดยินวา ฝูงนกนั้น ทําเสียงระเบ็งเซ็งแซติดตอกันไปจนตลอดปฐมยาม
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และปจฉิมยาม. ภิกษุนั้นเปนผูรําคาญดวยเสียงนกนั้น จึงไดไปยังสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจา. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เขามาหาเราถึงที่อยู.
ในคําวา กุโต จ ตฺว ภิกขฺ ุ อาคจฺฉสิ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:ภิกษุนั้นนั่งอยูแลว (ในสํานักแหงพระผูมีพระภาคเจานี้ ) มิใชพึงมา, แต
การที่จะกลาวอยางนี้ในอดีตกาลใกลปจจุบันกาลยอมมีได. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ ! ก็เธอมาจากไหนเลา ?
อธิบายวา เธอเปนผูมาแลวแตที่ไหน ?
แมในคําวา ตโต อห ภควา อาคจฺฉามิ นี้ ก็มีนัยอยางนั้น
เหมือนกัน.
บทวา อุพฺพาฬฺโห มีความวา เปนผูถูกเสียงรบกวน คือ กอให
เกิดความรําคาญ.
ในคําวา โส สกุณสงฺโฆ ภิกขุ ปตฺต ยาจติ นี้ มีวินิจฉัย ดังนี้:ฝูงนกยอมไมรูคําพูดของภิกษุ. แตพระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําให
มันรูโดยอานุภาพของพระองค.
คําวา อปาห เต น ชานามิ มีความวา เออ เราก็ไมรูจักชน
เหลานั้นวา ชนเหลานี้ เปนคนพวกไหน หรือวา ชนพวกนี้เปนคน
ของใคร.
สองบทวา สงฺคมฺม ยาจนฺติ มีความวา ชนเหลานั้นพากันมา คือ
รวมกันเปนพวก ๆ ออนวอนขออยู.
คําวา ยาจโก อปฺปโย โหติ มีความวา บุคคลผูขอยอมไมเปนที่รัก
(ของผูถูกขอ).
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คําวา ยาจ อททมปฺปโย มีความวา สิ่งที่คนอื่นขอ ทานเรียกวา
ยาจัง แมผูไมใหซึ่งประโยชนที่เขาขอ ยอมไมเปนที่รัก (ของคนผูขอ).
อีกอยางหนึ่ง บทวา ยาจ ไดแก ของบุคคลผูขออยู.
คําวา อททมปฺปโย มีความวา ผูไมให (แกผขู อ) ยอมไมเปน
ที่รัก (ของผูขอ).
คําวา มา เม วิทฺเทสนา อหุ มีความวา ความเปนผูไมเปน
ที่รัก อยาไดมีแลวแกขาพเจา, อธิบายวา ขาพเจาอยาไดเปนที่เกลียดชัง
คือ ไมเปนที่รักของทาน หรือวาทานอยาไดเปนที่เกลียดชัง คือไมเปน
ที่รักของขาพเจา.
บทวา ทุสฺสหรานิ มีความวา รวบรวมมาไดโดยยาก ดวยอุบาย
ทั้งหลาย มีกสิกรรมและโครักขกรรมเปนตน. การออนวอนขอที่ภิกษุให
เปนไปเอง ทานเรียกวา สังยาจิกา ในคําวา สยาจิกาย ปน ภิกฺขุนา
นี้. เพราะเหตุนั้น บทวา สยาจิกา จึงมีรูปความที่ทานกลาวไววา ดวย
การวิงวอนขอของตน. อธิบายวา ดวยอุปกรณทั้งหลายที่ตนขอมาเอง.
ก็เพราะวา กุฎีนั้นเปนอันภิกษุทําอยูดวยเครื่องอุปกรณที่ตนขอมาเอง คือ
ขอเอามากระทําเอง; ฉะนั้น เพื่อแสดงบรรยายแหงอรรถนั้น ทานจึงกลาว
บทภาชนะแหงบทวา สยาจิกาย นั้นอยางนี้วา ขอเองซึ่งคนบาง เปนตน .
[แกอรรถสิกขาบทวิภังค วาดวยการโบกฉาบกุฎี]
บทวา อุลฺลิตฺตา ไดแก โบกฉาบปูนไวเฉพาะภายใน.
บทวา อวลิตฺตา ไดแก โบกฉาบปูนไวเฉพาะภายนอก.
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บทวา อลฺลิตฺตาวลิตตา มีคําอธิบายวา โบกฉาบปูนไวทั้งภายใน
ทั้งภายนอก.
ในบทภาชนะแหงบทวา การยมาเนน นี้ คําเพียงวา การาเปนฺเตน
นี้เทานั้น เปนคําที่ทานพระอุบาลีกลาวไว เพราะวาเมื่อมีคําอยางนี้
พยัญชนะยอมเสมอกัน. แตเพราะเหตุที่ภิกษุแมใหสรางกุฎีดวยอาการ
ขอเอาเอง พึงปฏิบัติโดยนัยดังกลาวแลว ในสิกขาบทนี้นั่นแล, ฉะนั้น
เพื่อแสดงอรรถนี้วา ภิกษุผูสรางเองก็ตามใหผูอื่นสรางก็ตาม ทั้งสอง
พวกนี้สงเคราะหดวยบทวา การยมาเนน นี้แล จึงกลาววา กโรนฺโต
วา การาเปนฺโต วา ดังนี้เปนตน. ก็ถาวาทานพระอุบาลีจะพึงกลาววา
กโรนฺเตน วา การาเปนฺเตน วา พยัญชนะจะตองผิดไป. เพราะวา
ภิกษุใชใหเขาทํา จะชื่อวาเปนผูทําเองไมได. เพราะฉะนั้น พึงทราบวา
ในบทภาชนะนี้พระอุบาลีแสดงแตเพียงใจความเทานั้น .
บทวา อตฺตุทฺเทส มีความวา คนเปนที่เจาะจงแหงกุฎีนั้นอยางนี้วา
กุฎีนี้ของเรา เพราะฉะนั้น กุฎีนั้นจึงชื่อวาเฉพาะตนเอง. ซึ่งกุฎีเฉพาะ
ตนเองนั้น. ก็เพราะกุฎีมีตนเปนที่เจาะจงนั้น ยอมมีเพื่อประโยชนแกตน;
ฉะนั้น ทานพระอุบาลีเมื่อจะแสดงบรรยายแหงอรรถนั้น จึงกลาววา
บทวา อตฺตุตฺเทส คือ เพื่อประโยชนแกตน.
สองบทวา ปมาณิกา กาเรตพฺพา คือ พึงสรางใหไดประมาณ.
สองบทวา ตตฺรีท ปมาณ คือ นี้ ประมาณแหงกุฎีนั้น.
บทวา สุคติวิทตฺถิยา มีความวา ที่มีชื่อวา คืบพระสุคตคือ ๓ คืบ
ของบุรุษกลางคนในปจจุบันนี้ เทากับศอกคืบ โดยศอกชางไม.
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สองบทวา พาหิริเมน มาเนน ไดแก ๑๒ คืบ โดยวัดนอกฝาผนัง
แหงกุฎี. แตเมื่อจะวัด ไมพึงกําหนดเอาที่สุดกอนดินเหนียวใหญที่ตนให
ไวแตแรกเขาหมด. พึงวัดโดยที่สุดกอนดินผสมแกลบ (กอนอิฐ). การ
ฉาบทาปูนขาวขางบนแหงกอนดินผสมแกลบ เปนอัพโพหาริก. ถาภิกษุ
ไมมีความตองการดวยกอนดินผสมแกลบ สรางใหเสร็จดวยกอนดินเหนียว
ใหญเทานั้น, ดินเหนียวใหญนั่นแล เปนเขตกําหนด.
บทวา ติริย แปลวา โดยสวนกวาง.
บทวา สตฺต แปลวา ๗ คืบพระสุคต.
บทวา อนฺตรา นี้ มีนิเทศดังนี้:- คือ โดยการวัดอันมีในรวม
ใน มีอธิบายวา เมื่อไมถือเอาที่สุดดานนอกฝา วัดเอาที่สุด โดยการวัด
ทางริมดานใน ไดประมาณดานกวาง ๗ คืบพระสุคต.
สวนภิกษุใดอางเลศวา เราจักทําใหไดประมาณตามที่ตรัสไวจริง ๆ
แตพึงทําประมาณดานยาว ๑๑ คืบ ดานกวาง ๘ คืบ หรือดานยาว ๑๓ คืบ
ดานกวาง ๖ คืบ. การทํานั้นไมสมควรแกภิกษุนั้น. จริงอยู ประมาณ
แมที่เกินไปทางดานเดียว ก็จัดวาเกินไปเหมือนกัน. คืบจงยกไว จะลด
ดานยาวเพิ่มดานกวาง หรือลดดานกวางเพิ่มดานยาว แมเพียงปลายเสนผม
เดียว ก็ไมควร. จะปวยกลาวไปไยในการขยายเพิ่มทั้งสองดานเลา.
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุสรางเองก็ดี ให
ผูอื่นสรางก็ดี (ซึ่งกุฎี)ใหลวงประมาณไปทางดานยาว หรือดานกวาง โดย
ที่สุดแมเพียงปลายเสนผมเดียว เปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค ดังนี้เปนตน.
ก็กุฎีมีประมาณตามที่กลาวไวเทานั้น จึงสมควร.
สวนกุฎีใด ดานยาวมีประมาณถึง ๖๐ ศอก ดานกวางมีประมาณ
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๓ ศอก หรือหยอน ๓ ศอก เปนทีซ่ ึ่งเตียงที่ไดขนาดหมุนไปขางโนน
ขางนี้ไมได, กุฎีนี้ไมถึงการนับวา กุฎี. เพราะฉะนั้น กุฎีแมนี้ ก็สมควร;
แตในมหาปจจรีทานกลาวกุฎีกวาง ๔ ศอกไวโดยกําหนดอยางต่ํา. ต่ํากวา
กุฎีกวาง ๔ ศอกนั้น ไมจัดวาเปนกุฎี; ก็กุฎีถึงไดประมาณ แตสงฆยัง
ไมไดแสดงที่ใหก็ดี มีผจู องไวก็ดี ไมมีชานเดินโดยรอบก็ดี ไมควร.
กุฎีไดประมาณ สงฆแสดงที่ใหแลว ไมมีผูจองไว มีชานเดินไดรอบ
จึงควร.
ภิกษุเมื่อจะสรางกุฎีต่ํากวาประมาณก็ดี กุฎีมปี ระมาณ ๔-๕ ศอกก็ดี
พึงสรางใหเปนกุฎีมีที่อันสงฆแสดงใหแลวเทานั้น. ก็แลเมื่อภิกษุทําให
ลวงประมาณไป ตองครุกาบัติ ในเวลาฉาบเสร็จ. ในอธิการแหงการ
สรางกุฎีใหลวงประมาณนั้น ผูศึกษาพึงทราบการฉาบ การไมฉาบ
โอกาสควรฉาบ และโอกาสไมควรฉาบ.
คือ อยางไร ? คือ ทีช่ ื่อวาการฉาบนั้น ไดแกการฉาบ ๒ อยาง
คือ การฉาบดวยดินเหนียว ๑ การฉาบดวยปูนขาว ๑ ก็ยกเวนการฉาบ
๒ อยางนี้เสีย การฉาบที่เหลือ มีชนิดฉาบดวยเถาและโคมัยเปนตน
ไมจัดเปนการฉาบ. ถาแมนมีการฉาบดวยโคลน ก็ไมจัดเปนการฉาบ
เหมือนกัน.
ที่ชื่อวา โอกาสควรฉาบนั้น ไดแกจําพวกฝาผนัง และหลังคา.
ก็โอกาสไมควรฉาบที่เหลือ ยกเวนฝาและหลังคาเสีย มีเสา คาน บานประตู หนาตาง และปลองควันเปนตน แมทั้งหมด พึงทราบวา โอกาส
ไมควรฉาบ.
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[วาดวยพื้นที่ควรสรางกุฏีและไมควรสราง]
ขอวา ภิกฺขู อภิเนตพฺพา วตฺถุเทสนาย มีความวา อันภิกษุ
ผูจะสราง พึงนําภิกษุทั้งหลายไป เพื่อประโยชนแกการแสดงที่ใหในที่
ซึ่งตนตองการจะใหสรางกุฏี.
ก็คําวา เตน กุฏีการเกน เปนตน พระผูมพี ระภาคเจาตรัสไว
เพื่อทรงแสดงวิธีที่จะพึงนําภิกษุเหลานั้นไปเพื่อแสดงที่สราง.
บรรดาบทเหลานั้นดวยคําวา กุฏีวตฺถุ โสเธตฺวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ภิกษุผูสรางกุฎี อยาพึงนําภิกษุทั้งหลายไปสูปามีพื้น
ที่ไมเสมอ พึงใหชําระที่สรางกุฎีกอน ปราบพืน้ ที่ใหเรียบเสมอเชนกับ
มณฑลสีมาแลว ภายหลังเขาไปหาสงฆขอแลวจึงพาไป.
สองบทวา เอวมสฺส วจนีโย มีความวา สงฆควรเปนผูอันภิกษุ
นั้นพึงบอกอยางนี้,. แตขางหนา พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงภิกษุ
หลายรูป ตรัสพหุวจนะวา ทุติยมฺป ยาจิตพฺพา.
คําวา สเจ สพฺโพ สงฺโฆ น อุสฺสหติ มีความวา ถาสงฆ
ทั้งปวงไมปรารถนา คือ ภิกษุเหลานั้นเปนผูขวนขวายในกิจ มีการ
สาธยายและมนสิการเปนตน.
สองบทวา สารมฺภ อนารมฺภ ไดแก มีเหตุขัดของ ไมมีเหตุ
ขัดของ.
สองบทวา สปริกฺกมน อปริกฺกมน ไดแก มีชานรอบ ไมมี
ชานรอบ.
บทวา ปตฺตกลฺล มีความวา เวลาแหงการตรวจดูนี้ถึงแลว; เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวามีกาลถึงแลว. ปตตกาลนั้นแล ขอวา ปตตกัลลัง.
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ก็แลอปโลกนกรรมนี้ ถึงจะอปโลกนทํา โดยนัยแหงการสวดประกาศ
สมมติกรรม เพื่อตองการตรวจดูพื้นที่ ก็ควร. แตตอไปขางหนากรรม
ที่ทําในการแสดงพื้นที่ ควรทําดวยญัตติ และอนุสาวนาตามที่กลาวแลว
เทานั้น. จะอปโลกนทําไมควร.
บทวา กิปลิกาน มีความวา แหงมดทั้งหลาย มีชนิดเปนมดแดง
มดดําและมดเหลืองเปนตน ชนิดใดชนิดหนึ่ง. ปาฐะวา กปลกาน ก็ม.ี
บทวา อาสโย แปลวา สถานที่อยูประจํา. และพึงทราบที่อาศัย
คือ ที่อยูประจําแมของพวกสัตวเล็ก มีตัวปลวกเปนตน เหมือนของ
พวกมดฉะนั้น, แตพวกสัตวเล็ก มีมดแดงเปนตนนั้น มาเพื่อตองการ
หาเหยื่อในที่ใดแลวไป, ประเทศที่สัญจรเชนนั้น แมของสัตวทุก
จําพวก ทานไมหาม. เพราะฉะนั้น การถางตนไมเปนตนในโอกาสนั้น
ออกปราบใหเตียนแลวสราง ควรอยู. ที่ ๖ สถานเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาหามไวกอน เพราะความเอ็นดูสัตว.
บทวา หตฺถีน วา มีความวา สถานที่อยูประจําก็ดี สถานที่
หากินประจําก็ดี ของชางโขลง ยอมไมสมควร. ที่อาศัยของสัตวราย
มีสีหะเปนตนก็ดี ทางเดินประจําของพวกสัตวรายมีสีหะเปนตน ที่หลีก
ไปหาเหยื่อก็ดี ไมสมควร. แตทานมิไดหมายเอาพื้นที่เปนที่เที่ยวไปแหง
สัตวรายเหลานั่น.
สองบทวา เยส เกสฺจิ มีความวา แหงสัตวดิรัจฉานที่ดุราย
แมจําพวกอื่น. ที่ ๗ สถานเหลานี้ เปนที่มีภัยเฉพาะหนา ทรงหามไว
เพื่อประโยชนแกความปลอดจากอันตรายแหงภิกษุทั้งหลาย. สถานที่เหลือ
เปนสถานที่มีเหตุขัดของดวยเหตุขัดของตาง ๆ.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 417

บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุพฺพนฺนนิสฺสิต มีความวา อันอาศัย
นาบุพพัณชาติ คือตั้งอยูใกลเคียงนาเพราะปลูกธัญชาติ ๗ ชนิด. แม
ในบทวา อปรนฺนนิสฺสิต เปนตน ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. แตในบทวา
อปรนฺนนิสฺสิต เปนตนนี้ ทานกลาวไวในอรรถกถาทั้งหลายมีกุรุนที
เปนตนวา ที่ชื่อวา ตะแลงแกง นัน้ ไดแกเรือนของเจาพนักงาน คือ
เรือนของคนมีเวร ที่เขาสรางไว เพื่อใชเปนที่ฆาพวกโจร.
พื้นที่ลงอาชญาคนผิด มีการตัดมือและเทาเปนตน เรียกวา ที่
ทรมานนักโทษ. ปาชาใหญ ทานเรียกวา สุสาน. ทางที่คนจะตองเดิน
ผานไป คือ ทางไปมา ทานเรียกวา ทางสัญจร. บทที่เหลือชัดเจน
ทั้งนั้น.
[วาดวยลักษณะการสรางกุฎี]
ขอวา น สกฺกา โหติ ยถายุตฺเตน สกเฏน มีความวา เปน
ที่อันเกวียนซึ่งเทียมดวยโคถึก ๒ ตัว ไมอาจจะจอดลอขางหนึ่งไวในที่น้ํา
ตกจากชายคา ลอขางหนึ่งไวขางนอกแลวเวียนไปได. แตในกุรุนทีกลาว
วา เทียมดวยโคถึก ๔ ตัว ก็ดี.
หลายบทวา สมนฺตา นิสฺเสณิยา อนุปริคนฺตุ มีความวา เปน
ที่ซึ่งคนทั้งหลายผูยืนมุงเรือนอยูที่บันได หรือพะอง ไมอาจเวียนไปโดย
รอบดวยบันได หรือพะองได, ในที่มผี ูจองไวและไมมีชานรอบ เห็นปานนี้
ดังกลาวมาฉะนี้ ไมควรใหสรางกุฎี. แคควรใหสรางในที่ไมมีผูจองไว
และมีชานรอบ.
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สองบท (วา อนารมฺภ สปริกฺกมน) นั้น มาแลวในพระบาลี
นั่นแล โดยปฏิปกขนัยแหงคํากลาวแลว. คําเปนตนอยางนี้วา สยาจิกา
นาม พระผูมีพระภาคเจา ตรัสซ้ําเพื่อประกาศเนื้อความแหงคําวา สยาจิกา
เปนตน ที่ตรัสไวอยางนี้วา ถาภิกษุสรางกุฎีดวยอาการขอมาเอง ในพื้น
ที่มีผูจองไว ไมมีชานรอบ.
สองบทวา ปโยเค ทุกฺกฏ มีความวา ภิกษุดําริวา เราจักให
สรางกุฎีที่สงฆไมแสดงที่ให หรือใหลว งประมาณ โดยนัยดังตรัสไวในบาลี
อยางนี้ แลวลับมีด หรือขวานเพื่อตองการนําไมมาจากปา เปนทุกกฏ.
เขาสูปา เปนทุกกฏ. ตัดหญาสดในปานั้น เปนปาจิตตียพรอมดวยทุกกฏ.
ตัดหญาแหง เปนทุกกฏ. แมในตนไมก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน .
ประโยคตั้งแตตนอยางนี้ คือ ภิกษุถางพื้นที่, ขุด โกยดิน วัด
เปนตนไป จนถึงปกผัง (ผูกแผนผัง) ชื่อวา บุพประโยค. ในบุพประโยคนี้ ทุก ๆ แหง ในฐานะแหงปาจิตตีย เปนปาจิตตียกับทุกกฏ
ในฐานะแหงทุกกฏ เปนเพียงทุกกฏ. จําเดิมแตปกผังนั้นไป ชื่อวา
สหประโยค.
ในสหประโยคนั้น มีวินิจฉัยดังนี้ :- ในกุฎที ี่พึงสรางดวยเสาหลาย
ตน ภิกษุใหยกเสาตนแรกในกุฎีนั้น เปนทุกกฏ. ในกุฎีที่พงึ กอดวยอิฐ
หลายกอน ภิกษุกออิฐกอนแรก เปนทุกกฏ. ภิกษุประกอบเครื่อง
อุปกรณใด ๆ เขาดวยอุบายยอยานี้. เปนทุกกฏ ทุกประโยคแหงการ
ประกอบเครื่องอุปกรณนั้น . เมื่อถากไม เปนทุกกฏทุก ๆ ครัง้ ที่ยกมือ,
เมื่อไปเพื่อตองการถากไมนั้นเปนทุกกฏทุก ๆ ยางเทา.
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ก็เมื่อภิกษุคิดวา เราจักฉาบกุฎีฝาผนังไม หรือฝาผนังศิลา หรือ
ฝาผนังอิฐ ชั้นที่สุดแมบรรณศาลา พรอมทั้งฝาและหลังคาที่สรางแลว
อยางนี้ แลวฉาบดวยปูนขาว หรือดินเหนียวเปนทุกกฏทุก ๆ ประโยค,
เปนทุกกฏ ตลอดเวลาที่ยังไมเปนถุลลัจจัย. แตทุกกฏนี้ ขยายเพิ่มขึ้น
ดวยการฉาบมากครั้งเหมือนกัน. ไมเปนอาบัติ ในเพราะการระบายสีขาว
และสีแดงหรือในเพราะจิตรกรรม.
ขอวา เอก ปณฺฑ อนาคเต มีความวา ในเมื่อการสรางกุฎี
ยิ่งไมทันถึงกอนปูนฉาบกอนหนึ่ง ซึ่งเปนกอนหลังสุดแหงเขาทั้งหมด
มีคําอธิบายวา ในขณะที่ควรกลาวไดวา กุฎีจักถึงความสําเร็จดวย ๒ กอน
ในบัดนี้ ในบรรดา ๒ กอนนั้น เปนถุลลัจจัยในการใสกอนแรก.
ขอวา ตสฺมึ ปณฺเฑ อาคเต มีความวา ในเมื่อกุฎีกรรมยัง
ไมถึงกอนหนึ่งอันใด เปนถุลลัจจัย, เมื่อกอนนั้นอันเปนกอนสุดทาย
มาถึงแลว คือ อันภิกษุใสแลว วางลงแลว ตองสังฆาทิเสส เพราะการ
ฉาบเชื่อมกันแลว. และอันภิกษุผูฉาบอยางนี้ เมือ่ เชื่อมการฉาบดานใน
ดวยการฉาบดานใน ทําใหฝาและหลังคาเนื่องเปนอันเดียวกัน หรือเมื่อ
เชื่อมการฉาบดานนอกดวยการฉาบดานนอกแลว จึงเปนสังฆาทิเสส
ก็ถาภิกษุยังไมตั้งทวารพันธ (กรอบประตู) หรือหนาตางเลย ฉาบ
ดวยดินเหนียว, และเมื่อตั้งกรอบประตูและหนาตางนั้นแลวจะขยายโอกาส
แหงกรอบประตูและหนาตางนั้นใหม หรือไมขยายก็ตาม การฉาบยังไม
เชื่อมกัน ยังรักษาอยูกอน. แตเมื่อฉาบใหมพอเชื่อมกันก็เปนสังฆาทิเสส.
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ถากรอบประตูและหนาตางนั้น ที่ภิกษุติดตั้งไว ตั้งอยูติดตอกัน
กับดวยการฉาบที่ใหไวแตแรกทีเดียว, เปนสังฆาทิเสสตั้งแตแรกเหมือน
กัน. เพื่อปองกันปลวก จะฉาบฝาผนัง ไมใหถึงหลังคาประมาณ ๘ นิ้ว
ไมเปนอาบัติ. เพื่อปองกันปลวกเหมือนกัน จะทําฝาผนังหินภายใต ไม
ฉาบฝานั้น ฉาบในเบื้องบน, การฉาบชื่อวายังไมเชื่อมตอกัน, ไมเปน
อาบัติเหมือนกัน.
ภิกษุทาํ หนาตางและปลองไฟดวยอิฐลวน ในกุฎีฝาผนังอิฐ เปน
อาบัติโดยเชื่อมดวยการฉาบทีเดียว. ภิกษุฉาบบรรณศาลา, เปนอาบัติ
โดยเชื่อมดวยการฉาบเหมือนกัน, เพื่อตองการแสงสวางในบรรณศาลานั้น
จึงฉาบเวนที่ไวประมาณ ๘ นิ้ว, การฉาบชื่อวายังไมเชื่อมตอกัน, ยังไม
เปนอาบัติเหมือนกัน.
ถาภิกษุทําในใจวา เราไดหนาตางแลว จักตั้งตรงนี้ แลวจึงทํา,
เมื่อติดตั้งหนาตางเสร็จแลว เปนอาบัติโดยเชื่อมดวยการฉาบ. ถาภิกษุ
ทําฝาผนังดวยดินเหนียว, เปนอาบัติในเพราะการเชื่อมกันกับดวยการฉาบ
หลังคา. รูปหนึ่งพักใหเหลือไวกอนหนึ่ง. อีกรูปอื่นเห็นหนึ่งกอนที่ไมได
ฉาบนั้น ทําในใจวา นี้เปนทุกกฏ จึงฉาบเสียดวยมุงวัตร ไมเปนอาบัติ
ทั้งสองรูป.
[แกอรรถนี้บทภาชนียวาดวยจตุกกะทําใหเปนอาบัติตาง ๆ]
๓๖ จตุกกะมีอาทิอยางนี้วา ภิกขุ กุฏี กโรติ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไว เพื่อทรงแสดงชนิดแหงอาบัติ. ใน ๓๖ จตุกกะนั้น พึงทราบ
อาบัติที่คละกันดวยอํานาจแหงทุกกฏและสังฆาทิเสสเหลานี้ คือทุกกฏ
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เพราะมีผูจองไว, ทุกกฏ เพราะไมมีชานรอบ, สังฆาทิเสส เพราะทํา
ลวงประมาณ, สังฆาทิเสส เพราะสงฆไมไดแสดงที่สรางให.
ก็ในคําเปนตนวา อาปตฺติ ทฺวินฺน สงฺฆาทิเสสาน ทฺวินฺน ทุกฺกฏาน บัณฑิตพึงทราบใจความโดยนัยเปนตนวา ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
พรอมดวยสังฆาทิเสส ๒ ตัว
ก็ในคําเปนตนวา โส เจ วิปฺปกเต อาคจฺฉติ มีอรรถวินจิ ฉัย
ดังตอไปนี้:บทวา โส ไดแก ภิกษุผูสั่งแลวหลีกไปเสีย.
บทวา วิปฺปกเต ไดแก เมื่อการสรางกุฎียังไมเสร็จ.
สองบทวา อฺสฺส วา ทาตพฺพา มีความวา พึงสละใหแกบุคคล
อื่น หรือแกสงฆ.
สองบทวา ภินฺทิตวา วา ปุน กาตพฺพา มีความวา กุฎจี ัดวาเปน
อันรื้อแลว ดวยเหตุมีประมาณเทาไร ? ถาเสาฝงลงที่พื้นดิน พึงถอนขึ้น.
ถาตั้งไวบนหิน พึงนําออกเสีย. พึงรื้อผนังแหงกุฎีที่กออิฐออกเสีย จน
ถึงอิฐมงคล (ศิลาฤกษ). โดยสังเขป กุฎีที่ถูกพังลงใหเรียบเสมอพื้น
ยอมจัดวาเปนอันรื้อแลว เหนือพื้นดินขึ้นไป เมื่อยังมีฝาผนังเหลืออยู
แมประมาณ ๔ นิ้ว กุฎีจดั วายังไมไดรื้อเลย คําที่เหลือในทุก ๆ จตุกกะ
ปรากฏชัดแลวทั้งนั้น แทจริง ในจตุกกะทั้งปวงนี้ ไมมีคําอะไรอื่นที่จะ
พึงรูไดยาก ตามแนวแหงพระบาลีเลย.
ก็ในคําวา อตฺตนา วิปฺปกต เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- ทีช่ ื่อวา
ยังกุฎีที่ตนริเริ่มไวใหสําเร็จลงดวยตนเอง คือ เมื่อภิกษุใสกอนสุดทาย
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เขาในกุฎีที่คนมีความประสงคจะใหถึงความเปนของสรางแลวเสร็จดวยดินเหนียวจํานวนมาก หรือดวยดินเหนียวผสมแกลบ ชื่อวาใหสําเร็จลง.
สองบทวา ปเรหิ ปริโยสาเปติ มีความวา ใชคนเหลาอื่นทาให
สําเร็จ เพื่อประโยชนแกตน
ในคํานี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้วา ก็กุฎีอันตนเอง หรืออันคน
เหลาอื่น หรือวาทั้งสองฝาย ทําคางไวก็ตามที, ก็แล ภิกษุยงั กุฎีนั้นให
สําเร็จดวยตนเองก็ดี ใชใหคนอื่นทําใหสําเร็จก็ดี ใชคนที่รวมเปนคู คือ
ตนเองและคนเหลาอื่นสรางใหสําเร็จก็ดี เพื่อประโยชนแกตน เปนสังฆาทิเสสทั้งนั้น.
แตในกุรุนที ทานกลาววา ภิกษุ ๒-๓ รูป รวมกันทํากลาววา
พวกเราจักอยู, ยังรักษาอยูกอน, ยังไมเปนอาบัติ เพราะยังไมแจกกัน,
แจกกันวา ที่นี่ของทาน แลวชวยกันทํา, เปนอาบัติ, สามเณรกับภิกษุ
รวมกันทํา, ยังรักษาอยูตลอดเวลาที่ยังไมไดแบงกัน, แจกกันโดยนัยกอน
แลวชวยกันทํา เปนอาบัติแกภิกษุ ดังนี้.
[อนาปตติวารวรรณนา]
ในคําวา อนาปตฺติ เลเณ เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- ไมเปนอาบัติ
แกภิกษุผูกระทําถ้ําแมใหใหญ
เพราะการฉาบในถ้ํานี้ไมเชื่อมตอกัน.
สําหรับภิกษุผูกระทําแมคูหา คือ คูหากออิฐก็ดี คูหาศิลาก็ดี คูหาไมก็ดี
คูหาดินก็ดี แมใหใหญกไ็ มเปนอาบัติ.
บทวา ติณกุฎีกาโย มีความวา ปราสาทแมมีพื้น ๗ ชั้น แต
หลังคามุงดวยหญาและใบไม ทานก็เรียกวา กุฎหี ญา. แตในอรรถกถา
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ทั้งหลาย ทานเรียกกุฎีที่เขาทําหลังคาใหประสานกันดุจตาขาย ดวยไม
ระแนงทั้งหลายย แลวมุงดวยพวกหญาหรือใบไมนั้นแลวา เรือนเลาไก
ไมเปนอาบัติในเพราะกุฎีที่เขามุงแลวนั่น. จะกระทําเรือนหลังคามุงหญา
แมใหใหญ ก็ควร เพราะวาภาวะมีการโบกฉาบปูนภายในเปนตนเปน
ลักษณะแหงกุฎี. และภาวะมีโบกฉาบปูนภายในเปนตนนั้น บัณฑิตพึง
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงหลังคาเทานั้น.
ก็คําวา หญาและใบไมแหงโรงจงกรมพังลง... ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
เราอนุญาตเพื่อกําหนดทําการโบกฉาบปูนทั้งภายในและภายนอก เปนตน
เปนเครื่องสาธกในกุฎีหญานี้. เพราะฉะนั้น เรือนหลังใด มีปกสองขาง
หรือติดยอด กลม หรือ ๔ เหลีย่ มจตุรัสเปนของที่เขาสรางโดยสังเขปวา
นี้เปนหลังคาของเรือนหลังนี้ เมื่อการฉาบเชื่อมติดตอกันกับดวยการฉาบ
ฝาผนังของเรือนหลังนั้นแลว เปนอาบต. ก็ถา วาภิกษุทั้งหลายมุงดวย
หญาขางบน เพื่อรักษาเครื่องฉาบของเรือนที่มีหลังคาโบกฉาบปูนไวทั้ง
ภายในและภายนอก ไมชื่อวาเปนกุฎีหญา ดวยอาการเพียงเทานี้.
ถามวา ก็ในกุฎีหญานี้ ไมเปนอาบัติ เพราะสงฆไมไดแสดงที่ให
และทําลวงประมาณเปนปจจัยเทานั้น หรือวา แมเพราะมีผูจองไวและ
ไมมีชานรอบเปนปจจัยเลา ?
ตอบวา ไมเปนอาบัติ แมในทุก ๆ กรณี.
จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงกุฎีเชนนี้ จึงตรัสไว
ในคัมภีรปริวารวา
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ภิกษุสรางกุฎี ซึ่งสงฆไมแสดงที่ให ลวงประมาณ มีผู
จองไว ไมมีชานรอบดวยการขอเอาเอง ไมเปนอาบัติ ปญหานี้
ทานผูฉลาดทั้งหลาย คิดกันแลว.
สวนคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบาลีมีอาทิวา ภิกษุผูสราง
ตองอาบัติทุกกฏ ๓ ตัว ดังนี้ ตรัสเพราะการไมสรางตามที่สั่งไวเปนปจจัย.
สองบทวา อฺสฺสตฺถาย มีความวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูสราง.
กุฎี แมไมถกู ลักษณะของกุฎี เพื่อประโยชนแกผูอื่น คืออุปชฌายก็ตาม
อาจารยก็ตาม สงฆก็ตาม
ขอวา วาสาคาร เปตฺวา สพฺพตฺถ มีความวา ภิกษุใหสราง
อาคารอื่น เวนอาคารเพื่อประโยชนเปนที่อยูของตนเสีย ดวยตั้งใจวา
จักเปนโรงอุโบสถก็ตาม เปนเรือนไฟก็ตาม เปนหอฉันก็ตาม เปนโรง
ไฟก็ตาม; ไมเปนอาบัติในเพราะอาคารทั้งหมด มีโรงอุโบสถเปนตน.
ถาแมนภิกษุนั้น มีความรําพึงในใจวา จักเปนโรงอุโบสถดวย เราจัก
อยูดวย ดังนี้ ก็ดี วา จักเปนเรือนไฟดวย จักเปนศาลาฉันดวย... จัก
เปนโรงไฟดวย เราจักอยูดวย ดังนี้ ก็ดี แมเมื่อใหสรางโรงอุโบสถ
เปนตน เปนอาบัติแท. แตในมหาปจจรี ทานกลาววา ไมเปนอาบัติ
แลวกลาววา เปนอาบัติแกภิกษุผูสราง เพื่อประโยชนแกเรือนเปนที่อยู
ของตนเทานั้น.
บทวา อนาปตฺติ มีความวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุบา และแก
พวกภิกษุชาวแควนอาฬวี ผูเปนตนบัญญัติเปนตน.
ในสมุฏฐานเปนตน พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้:- สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา. แทจริง สิกขาบทนี้ ยอมเกิดโดยการกระทําของภิกษุ
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ผูใหสงฆแสดงที่ใหแลว สรางใหลวงประมาณไป, เกิดทั้งโดยการทําและ
ไมทําของภิกษุผูไมใหสงฆแสดงที่ใหแลวสราง เปนโนสัญญาวิโมกข
อจิตตกะ ปณณัติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
กุฏีการสิกขาบทวรรณนา จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
เรือ่ งพระฉันนะ
[๕๒๑] โดยสมัยนั้น พระผูม ีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ วัด
โฆสิตาราม เขตพระนครโกสัมพี ครั้งนั้น คฤหบดีอุปฏฐากของทาน
พระฉันนะไดกลาวกะทานวา ขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจาโปรด
ตรวจดูสถานที่สรางวิหาร กระผมจักใหสรางวิหารถวายพระคุณเจา จึง
ทานพระฉันนะ ใหแผวถางสถานที่สรางวิหาร ใหโคนตนไมอันเปนเจดีย
ตนหนึ่ง ซึ่งชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พา
กันบูชา คนทั้งหลายพากัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงใหโคนตนไมอันเปนเจดีย ซึ่งชาว
บาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเลา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเบียดเบียนอินทรียชนิดหนึ่งซึ่งมีชีพ ภิกษุ
ทั้งหลายไดยินพวกเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ผูที่มีความมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอ
สิกขา ยอมเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระฉันนะจึงให
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โคนตนไมอัน เปนเจดีย ซึ่งชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท
ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระฉันนะวา ดูกอนฉันะ ขาววา เธอใหเขาโคนตนไมอันเปนเจดีย
ซึ่งชาวบาน ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฎฐะ พากันบูชา
จริงหรือ
ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดใหโคนตนไม อันเปนเจดีย ซึ่งชาวบาน
ชาวนิคม ชาวนคร ชาวชนบท ชาวรัฏฐะ พากันบูชาเลา เพราะ
มนุษยมีความสําคัญในตนไมวามีชีพ ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของ
เธอนั่น ไมเปนเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แทการกระทํา
ของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอี่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระฉันนะ โดยอเนกปริยาย
ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
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เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรง
กระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสนะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้
พระบัญญัติ
๑๑. ๗. อนึ่ง ภิกษุจะใหสรางวิหารใหญ อันมีเจาของเฉพาะ
ตนเอง พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ ภิกษุเหลานั้นพึงแสดงที่
อันไมมีผูจองไว อันมีชานรอบ หากภิกษุใหสรางวิหารใหญ ในที่
อันมีผูจองไว อันหาชานรอบมิได หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไป เพื่อ
แสดงที่ เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระฉันนะ จบ
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สิกขาบทวิภงั ค
[๕๒๒] วิหารทีช่ ื่อวา ใหญ ทานวามีเจาของ
ที่ชื่อวา วิหาร ไดแก ที่อยู ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม
ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายนอกก็ตาม ซึ่งโบกฉาบปูนไวทั้งภายในทั้ง
ภายนอกก็ตาม
บทวา ใหสราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม.
บทวา อันมีเจาของ คือ มีใคร ๆ คนอื่น ที่เปนสตรีก็ตาม บุรุษ
ก็ตาม คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม เปนเจาของ
บทวา เฉพาะตนเอง คือ เพื่อประโยชนสวนตัว.
[๕๒๓] คําวา พึงนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ นั้น ความวา
ภิกษุจะสรางวิหารนั้น ตองใหเเผวถางสถานที่จะสรางวิหารเสียกอน แลว
เขาใปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
แลวนั่งกระโหยง ประนมมือกลาวอยางนั้นวา ทานเจาขา ขาพเจาใครจะ
สรางวิหารใหญ อันมีเจาของเฉพาะตนเอง ทานเจาขา ขาพเจานั้น ขอ
สงฆใหตรวจดูสถานที่จะสรางวิหาร ดังนี้ พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแม
ครั้งที่สาม ถาสงฆทั้งปวงสามารถจะตรวจดูสถานที่จะสรางวิหารได สงฆ
ทั้งหมดพึงตรวจดู ถาสงฆทั้งปวงไมสามารถจะตรวจดูสถานที่จะสรางวิหาร
ได ภิกษุเหลาใดในสงฆหมูนั้น เปนผูฉลาด สามารถจะรูไดวาเปน
สถานมีผูจองไว หรือเปนสถานไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานรอบ หรือ
เปนสถานไมมีชานรอบ สงฆพึงขอภิกษุเหลานั้นแลวสมมติ
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วิธีสมมติ
ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ คือภิกษุรูปหนึ่ง ผูฉลาด ผูสามารถ พึง
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้

กรรมวาจาสมมติภิกษุผูตรวจดูสถานที่จะสรางวิหาร
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้เปนผูใครจะสราง
วิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหตรวจดูสถานที่จะ
สรางวิหาร ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุ
ทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูสถานที่จะสรางวิหารของภิกษุมี
ชื่อนี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้เปน
ผูใครจะสรางวิหารใหญ อันมีเจาของเฉพาะตนเอ ง เธอขอสงฆใหตรวจ
สถานที่จะสรางวิหาร สงฆสมมติภิกษุทั้งหลายชื่อนี้ และมีชอื่ นี้ เพื่อ
ตรวจดูสถานที่จะสรางวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ การสมมติภิกษุทั้งหลายมีชื่อนี้
และมีชื่อนี้ เพื่อตรวจดูสถานที่จะสรางวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ภิกษุ
ทั้งหลายมีชื่อนี้ และมีชื่อนี้ อันสงฆสมมติแลว เพื่อตรวจดูสถานที่จะ
สรางวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรง
ความนี้ไวดวยอยางนี้.

วิธีขอสงฆแสดงสถานที่สรางวิหาร
[๕๒๔] ภิกษุทงั้ หลายผูอันสงฆสมมติแลวเหลานั้น พึงไป ณ ที่
นั้น ตรวจดูสถานที่จะสรางวิหาร พึงทราบวาเปนสถานมีผูจองไว หรือ
เปนสถานไมมีผูจองไว เปนสถานมีชานรอบ หรือเปนสถานไมมีชานรอบ
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ถาเปนสถานมีผูจองไว ทั้งเปนสถานไมมีชานรอบ พึงบอกวาอยาสราง
ลงในที่นี้ ถาเปนสถานไมมีผูจองไว ทั้งมีชานรอบ พึงแจงแกสงฆวา
เปนสถานไมมีผูจองไว ทั้งมีชานรอบ ภิกษุผูจะสรางวิหารนั้น พึงเขา
ไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุทั้งหลายผูแกพรรษา
แลวนั่งกระโหยงประณมมือ กลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ขาพเจาใครจะ
สรางวิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง ทานเจาขา ขาพเจานั้น
ขอสงฆใหแสดงสถานที่จะสรางวิหาร พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้ง
ที่สาม ภิกษุรูปหนึ่งผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวย
ญัตติทุติยกรรมวาจาวาดังนี้:-

กรรมวาจาแสดงสถานที่จะสรางวิหาร
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ นี้ผูนี้ เปนผูใครจะ
สรางวิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง เธอขอสงฆใหแสดงสถาน
ที่จะสรางวิหาร ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงแสดงสถานที่
จะสรางวิหารแกภิกษุมีชอื่ นี้ นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ เปนผูใครจะสรางวิหารใหญ อันมีเจาของ เฉพาะตนเอง
เธอขอสงฆใหแสดงสถานที่จะสรางวิหาร สงฆแสดงสถานที่จะสรางวิหาร
ของภิกษุมีชื่อนี้ การแสดงสถานที่จะสรางวิหารของภิกษุผูมีชื่อนี้ ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
สถานที่จะสรางวิหารของภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆแสดงแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๕๒๕] ที่ชื่อวา อันมีผูจองไว คือ เปนที่อาศัยของมด เปนที่
อาศัยของปลวก เปนที่อาศัยของหนู เปนที่อาศัยของงู เปนที่อาศัยของ
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แมลงปอง เปนที่อาศัยของตะขาบ เปนที่อาศัยของชาง เปนที่อาศัยของ
มา เปนทีอ่ าศัยของเสือโครง เปนที่อาศัยuของเสือเหลือง เปนที่อาศัย
ของหมี เปนที่อาศัยของสุนัขปา เปนที่อาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา
เปนสถานใกลที่นา เปนสถานใกลทไี่ ร เปนสถานใกลตะแลงแกง เปน
สถานใกลทที่ รมานนักโทษ เปนสถานใกลสุสาน เปนสถานใกลที่สวน
เปนสถานใกลที่หลวง เปนสถานใกลโรงชาง เปนสถานใกลโรงมา เปน
สถานใกลเรือนจํา เปนสถานใกลโรงสุรา เปนสถานใกลทสี่ ุนัขอาศัย
เปนสถานใกลถนน เปนสถานใกลหนทางสี่แยก เปนสถานใกลที่ชุมนุม
ชน หรือเปนสถานใกลทางเดินไปมา นี่ชื่อวาสถานอันมีผูจองไว.
[๕๒๖] ทีช่ ื่อวา อันหาชานรอบมิได คือ เกวียนที่เขาเทียมวัว
แลวตามปกติ ไมสามารถจะเวียนไปได พะองหรือบันไดก็ไมสามารถจะ
ทอดเวียนไปไดโดยรอบ นี่ชื่อวาสถานอันหาชานรอบมิได.
[๕๒๗] ที่ชื่อวา อันไมมีผูจองไว คือ ไมเปนที่อาศัยของมด
ไมเปนที่อาศัยของปลวก ไมเปนที่อาศัยของหนู ไมเปนที่อาศัยของงู ไม
เปนที่อาศัยของแมลงปอง ไมเปนที่อาศัยของตะขาบ ไมเปนที่อาศัยของ
ชาง ไมเปนที่อาศัยของมา ไมเปนที่อาศัยของเสือโครง ไมเปนที่อาศัย
ของเสือเหลือง ไมเปนที่อาศัยของหมี ไมเปนที่อาศัยของสุนัขปา ไม
เปนที่อาศัยของสัตวดิรัจฉานบางเหลา ไมเปนสถานใกลที่นา ไมเปน
สถานใกลทไี่ ร ไมเปนสถานใกลตะแลงแกง ไมเปนสถานใกลที่ทรมาน
นักโทษ ไมเปนสถานใกลสุสาน ไมเปนสถานใกลที่สวน ไมเปนสถาน
ใกลที่หลวง ไมเปนสถานใกลโรงชาง ไมเปนสถานใกลโรงมา ไมเปน
สถานใกลเรือนจํา ไมเปนสถานใกลโรงสุรา ไมเปนสถานใกลที่สุนัขอาศัย
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ไมเปนสถานใกลถนน ไมเปนสถานใกลหนทางสี่แยก ไมเปนสถานใกล
ที่ชุมนุมชน หรือไมเปนสถานใกลทางเดินไปมา นี่ชื่อวาสถานอันไมมี
ผูจองไว.
[๕๒๘] ที่ชื่อวา อันมีชานรอบ คือ เกวียนที่เขาเทียมวัวแลวตาม
ปกติ สามารถจะเวียนไปได พะองหรือบันใดก็สามารถจะทอดเวียนไปได
โดยรอบ นีช่ ื่อวาสถานอันมีชานรอบ.
[๕๒๙] วิหารที่ชื่อวา ใหญ นัน้ ทานวามีเจาของ
ทีช่ ื่อวา วิหาร ไดแก ที่อยู ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม
ซึ่งโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายนอกก็ตาม หรือซึ่งโบกฉาบปูนไวทั้งภายใน
ทั้งภายนอกก็ตาม.
บทวา ใหสราง คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม
พากยวา หรือไมนําภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่ นั้น คือไมให
สงฆแสดงสถานที่จะสรางวิหาร ดวยญัตติทุติยกรรมวาจากอนแลว ทําเอง
ก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ ในประโยคที่ทํา ยังอิฐอีก
กอนหนึ่งจะเสร็จ ตองอาบัติถุลลัจจัย พอเสร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แม
เพราะเหตุนี้ จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
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บทภาชนีย
สรางวิหาร มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๐] ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจอง
ไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึง่ มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไม
มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มี
ชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.

สรางวิหาร มีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึง่ มีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึง่ มีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสรางวิหาร ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชาน
รอบ ไมตองอาบัติ.

สัง่ สราง มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๑ ] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่ง
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สรางวิหารใหแกเธอ มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรับคําสั่งสราง
วิหารใหแกเธอ มีพื้นทีอ่ ันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูร บั คําสั่งสราง
วิหารใหแกเธอ มีพื้นทีอ่ ันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองใว ไมมีชาน
รอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูรบั คําสั่งสราง
วิหารใหแกเธอ มีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว.

สั่งสราง มีพื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูร บั คําสั่งสราง
วิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูร บั คําสั่งสราง
วิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นทีอันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตอง
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูร บั คําสั่งสราง
วิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
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ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา ผูร บั คําสั่งสราง
วิหารใหเเกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมผี ูจองไว มีชานรอบ
ไมตองอาบัติ.

หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให
[๕๓๒] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหเเกขาพเจา แลวหลีก
ไปเสีย แตไมไดสั่งไววา วิหารนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตอง
ไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมี
พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไมไดสั่งไววา วิหารนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจอง
ไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน
สงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับ
อาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไมไดสั่งไววา วิหารนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจอง
ไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน
สงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไมไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจอง
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ไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน
สงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว

หลีกไป ไมไดสั่ง พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไมไดสั่งไววา วิหารนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจอง
ไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน
สงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไมไดสั่งไววา วิหารนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจอง
ไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน
สงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไมไดสั่งไววา วิหารนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจอง
ไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน
สงฆแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไมไดสั่งไววา วิหารนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจอง
ไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน
สงฆแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.

หลีกไป สั่ง เขาสราง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๓] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีก
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ไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมี
ผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา
เขาสรางวิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมี
ชานรอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อัน
สงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว และมีชานรอบดวย หากไมไปเอง หรือ
ไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้น ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
มิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
วิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ
ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให
และตองไมมีผูจองไวดวย หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั สั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิได
แสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
วิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชาน
รอบ ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆ
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แสดงให และมีชานรอบดวย หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิได
แสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางวิหาร
ใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมผี ูจองไว มีชานรอบ
ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให
หากเธอไมไปเอง หรือไมสงทูต ไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ.

หลีกไป สั่ง เขาสราง พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางพระวิหารใหแกขาพเจา เเลวหลีกไป
เสีย แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจอง
ไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อัน
สงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
วิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว และมีชาน
รอบดวย หากไมไปเอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
แสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสรางวิหาร
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ใหแกเรา ซึง่ มีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุนั้น
พึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองไมมีผูจองไว หากไมไปเอง
หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
แสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุนั้นทราบขาววา เขาสราง
วิหารใหแกเรา ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมผี ูจองไว ไมมีชานรอบ
ภิกษุนั้นพึงไปเอง หรือพึงสงทูตไปบอกวา ตองมีชานรอบ หากไมไป
เอง หรือไมสงทูตไปบอก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพนื้ ที่อันสงฆ
แสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.

ภิกษุผสู รางตองอาบัติ พืน้ ที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๔] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหเเกขาพเจา แลวหลีก
ไปเสีย แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมี
ผูจองไว และมีชานรอบดวย ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหเเกเธอ ซึ่งมีพื้นที่
อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติ
ทุกกฎ ๓ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
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แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
มิไดแสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพนื้ ที่อันสงฆ
มิไดแสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพนื้ ที่อันสงฆ
มิไดแสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผสู ราง ตองอาบัติทุกกฏ
๑ ตัว

ภิกษุผูสรางตองอาบัติ พื้นที่อันสงฆแสดงให
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดง
ให มีผูจองไว ไมมชี านรอบ ภิกษุผสู ราง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูร ับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพนื้ ที่อันสงฆ
แสดงให มีผูจองไว มีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
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ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
แสดงให ไมมีผูจองไว ไมมีชานรอบ ภิกษุผูสราง ตองอาบัติทุกกฏ
๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหเเกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
แตไดสั่งไววา วิหารนั้นตองมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ตองไมมีผูจองไว
และมีชานรอบดวย ผูรบั คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ
แสดงให ไมมีผูจองไว มีชานรอบ ไมตองอาบัติ.

ทําคาง พื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
[๕๓๕ ] ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหเเกขาพเจา แลวหลีก
ไปเสีย ผูรบั คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให
มีผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา พึงใหวิหาร
นั้นแกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหเเกภิกษุ
รูปอื่น หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให มีผูจองไว
มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุรูป
อื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหเเกภิกษุรูปอื่น หรือไม
รื้อเสียแลวสรางให ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
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ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆมิไดแสดงให ไมมี
ผูจองไว ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา พึงใหวิหารนั้น
แกภิกษุรูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากเธอไมใหแกภิกษุรูปอื่น
หรือไมรื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว
ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุ
รูปอื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากไมใหเเกภิกษุรูปอื่น หรือไม
รื้อเสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
ภิกษุสงั่ วา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให มีผูจองไว
มีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุรูป
อื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากไมใหแกภิกษุรูปอื่น หรือไมรื้อ
เสียแลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางวิหารใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย
ผูรับคําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผูจองไว
ไมมีชานรอบ หากเขาสรางคางไว เธอกลับมา พึงใหวิหารนั้นแกภิกษุ
อื่น หรือพึงรื้อเสียแลวสรางใหม หากไมใหเเกภิกษุอื่น หรือไมรื้อเสีย
แลวสรางใหม ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว
ภิกษุสั่งวา จงชวยกันสรางใหแกขาพเจา แลวหลีกไปเสีย ผูรับ
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คําสั่งสรางวิหารใหแกเธอ ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆแสดงให ไมมีผจู องไว มี
ชานรอบ ไมตองอาบัติ.

สรางคาง สรางตอ
[๕๓๖] วิหารที่ตนสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
วิหารทีค่ นสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ คือ
อาบัติสังฆาทิเสส
วิหารทีค่ นอื่นสรางคางไว ภิกษุสรางตอใหสําเร็จดวยตนเอง ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
วิหารทีค่ นอื่นสรางคางไว ภิกษุใหคนอื่นสรางตอใหสําเร็จ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
อนาปตติวาร
[๕๓๗] ภิกษุสรางถ้ํา ๑ ภิกษุสรางคูหา ๑ ภิกษุสรางกุฎีหญา ๑
ภิกษุสรางวิหารเพื่อภิกษุอื่น ๑ เวนอาคารเปนที่อยูเสีย ภิกษุสรางนอก
จากนั้น ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ จบ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 444

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
วิหารการสิกขาบทวรรณนา
วิหารการสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:-

[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระฉันนะ]
พึงกราบวินิจฉัย ในวิหารการสิกขาบทนั้น ดังตอไปนี้:บทวา โกสมฺพิย ไดแก ใกลนครที่มีชื่ออยางนี้.
บทวา โฆสิตาราเม ไดแก ที่วิหาร (วัด) ของทานโฆสิตเศรษฐี.
ไดยินวา วิหาร (วัด) นั้น ทานเศรษฐีนามวาโฆสิตใหสราง เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา "วัดโฆสิตาราม."
บทวา ฉนฺนสฺส ไดแก พระฉันนะเคยเปนมหาดเล็กในเวลาพระพุทธองคยังเปนพระโพธิสัตว.
ขอวา วิหารวตฺถุ ภนฺเต ชานาติ มีความวา ขาแตทานผูเจริญ !
ทานโปรดตรวจดูสถานที่สรางวิหารเถิด. ก็ในคําวา วิหารวตฺถุ นี้ ที่ชื่อวา
วิหาร ไมใชวิหารทั้งสิ้น คืออาวาส (ที่อยู) หลังหนึ่ง. ดวยเหตุนั้นนั่นแล
คฤหบดีอุปฏฐากของทานพระฉันนะ จึงกลาววา กระผมจักใหสรางวิหาร
ถวายพระคุณเจา.
ในคําวา เจติยรุกฺข นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:- ทีช่ ื่อวา เจดีย เพราะ
อรรถวา อันปวงชนทําความเคารพ. คําวา เจติยรุกฺข นี้ เปนชื่อแหง
เทวสถานทั้งหลายที่ควรแกการบูชา ตนไมที่ชาวโลกสมมติวา เจดีย ชื่อวา
รุกขเจดีย. ทีช่ าวบานบูชาแลว หรือเปนที่บูชาของชาวบาน; เพราะฉะนั้น
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ตนไมนั้นจึงชื่อวา คามปูชิตะ (ที่ชาวบานพากันบูชา) ในบทที่เหลือก็มี
นัยเชนนี้.
อีกอยางหนึ่ง ในชนบทและรัฐนี้ สวนหนึ่งในรัชสีมาแหงพระราชาพระองคหนึ่ง พึงทราบวา ชนบท. แวนแควนทั้งสิ้น พึงทราบวา
รัฐ. จริงอยู ในกาลบางครั้ง แมชาวแวนแควนทั้งสิ้น ก็ทําการบูชา
ตนไมนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ที่ชาวแวนแควนพากันบูชาแลว.
ดวยบทวา เอกินฺทฺริย นี้ พวกชาวบานกลาวหมายเอากายินทรีย.
บทวา ชีวสฺิโน คือ มีความสําคัญวา เปนสัตว.
บทวา มหลฺลก มีความวา ความที่วิหารใหญกวากุฎีที่ขอเอาเอง
โดยความเปนที่มีเจาของ มีอยู แกวิหารนั้น; เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
มหัลลกะ. อีกอยางหนึ่ง เพราะใหัสงฆแสดงที่ใหแลวสรางแมใหเกิน
ประมาณก็ควร; ฉะนั้น วิหารนั้น จึงชื่อวา มหัลลกะ เพราะเปนของ
ใหญกวาประมาณบาง. ซึ่งวิหารใหญนั้น. ก็เพราะวิหารนั้น มีความใหญ
กวาประมาณนั้นได เพราะเปนของมีเจาของนั่นเอง; ฉะนั้น เพื่อแสดง
ใจความนั้น ทานพระอุบาลีจึงกลาวบทภาชนะวา วิหารมีเจาของ เรียก
ชื่อวา วิหารใหญ.
คําที่เหลือทั้งหมดพรอมดวยสมุฏฐานเปนตน. ผูศึกษาพึงทราบ
โดยนัยดังที่กลาวแลวในกุฎีการสิกขาบทนั้นแล. จริงอยู ในสิกขาบทนี้
ความแปลกกัน แตเพียงความเปนของมีเจาของ ความไมมีสมุฏฐานจาก
การทํา และความไมมีกําหนดประมาณเทานั้น และจตุกกะลดลงไป ก็
เพราะไมมีกําหนดประมาณ ฉะนี้แล.
วิหารการสิกขาบทวรรณนา จบ
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
[๕๓๘] โดยสมัยนั้น พระผูมพี ระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ
พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรมีอายุ ๗ ป นับแตเกิด
ไดทําใหเเจงซึ่งพระอรหัต คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ
ทานไดบรรลุแลวโดยลําดับทั้งหมด อนึ่ง ทานไมมีกรณียกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป
หรือกรณียกิจที่ทานทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลับสั่งสมอีก.
[๕๓๙] ครั้งนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตร ไปในที่สงัด หลีกเรน
อยู ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา เรามีอายุ ๗ ป นับแต
เกิด ไดทําใหเเจงซึ่งพระอรหัต คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งซึ่งสาวกจะ
พึงบรรลุ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา เราไมมีกรณียกิจ
อะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจที่ทําเสร็จแลวก็ไมตองกลับสั่งสมอีก เรา
ควรทําการชวยเหลืออะไรหนอแกสงฆ ลําดับนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตร
ไดคิดตกลงใจวา ผิฉะนั้น เราควรแตงตั้งเสนาสนะ และแจกอาหารแก
สงฆ ครั้นทานออกจากที่เรนในเวลาเย็นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
เจาถึงที่ประทับ ครั้นถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบ
ทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาไปในที่สงัด หลีกเรนอยู ณ ตําบล
นี้ ไดมีความปริวิตกแหงจิตเกิดขึ้นอยางนี้วา ขาพระพุทธเจามีอายุ ๗ ป
นับแตเกิด ไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัตแลว คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ซึ่งสาวกจะพึงบรรลุ ขาพระพุทธเจาไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่ง
เลา ขาพระพุทธเจาไมมีกรณียกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจที่ขาพระ-
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พุทธเจาทําเสร็จแลวก็ไมตองกลับสั่งสมอีก ขาพระพุทธเจาควรทําการชวย
เหลืออะไรหนอแกสงฆ พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาติดตกลงใจ
วา ผิฉะนั้น ขาพระพุทธเจาควรแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหารแกสงฆ
ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะแตงตั้งเสนาสนะ และแจกอาหารแกสงฆ
พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ดีละ ทัพพะ ถาเชนนั้น เธอ
จงแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหารแกสงฆเถิด
ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลรับสนองแดพระผูมีพระภาคเจาวา
อยางนั้นพระพุทธเจาขา.
สมมติภิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร
[๕๔๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสัง่ กะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงสมมติทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร

วิธีสมมติ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้ เบื้องตนพึงขอ
ใหทัพพะรับ ครั้นแลวภิกษุผูฉลาดผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจาวาดังนี้:-

กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึง
ที่แลว สงฆพึงสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะ
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และแจกอาหาร นี่เปนญัตติ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆ
สมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะและแจกอาหาร
การสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงตั้งเสนาสนะและแจก
อาหาร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด ทานพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆสมมติใหเปนผูแตงตั้ง
เสนาสนะและแจกอาหารแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง
ความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๕๔๑] ก็แล ทานพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆสมมติแลวยอม
แตงตั้งเสนาสนะรวมไวเปนพวก ๆ สําหรับหมูภิกษุผูสม่ําเสมอกัน คือ
ภิกษุเหลาใดเปนผูทรงพระสูตร ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้น
ไวเเหงหนึ่ง ดวยประสงควาพวกเธอจักซักซอมพระสูตรกัน ภิกษุเหลาใด
เปนผูทรงพระวินัย ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงหนึ่ง
ดวยประสงควา พวกเธอจักวินิจฉัยพระวินัยกัน ภิกษุเหลาใดเปนผูทรง
พระอภิธรรม ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวเเหงหนึ่ง ดวย
ประสงควา พวกเธอจักสนทนาพระอภิธรรมกัน ภิกษุเหลาใดเปนผูได
ฌาน ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวเเหงหนึ่ง ดวยประสงค
วา พวกเธอจักไมรบกวนกัน ภิกษุเหลาใดชอบกลาวดิรัจฉานกถา ยังมี
การบํารุงรางกายอยูมาก ทานก็แตงตั้งเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้น ไวเเหง
หนึ่ง ดวยประสงควาทานเหลานี้จักอยูดวยความยินดีแมนี้ ภิกษุเหลาใด
มาในเวลาค่ําคืน ทานก็เขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ แลวแตงตั้ง
เสนาสนะแมสําหรับภิกษุเหลานั้นโดยแสงสวางนั้นนั่นแล ภิกษุทั้งหลาย
ยอมแกลงมาแมในเวลาค่ําคืน ดวยประสงควา พวกเราจักไดชมอิทธิ-
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ปาฏิหาริยของทานพระทัพพมัลลบุตรดังนี้ก็มี ภิกษุเหลานั้นเขาไปหา
ทานพระทัพพมัลลบุตรแลวพูดอยางนี้วา พระะคุณเจาทัพพะ ขอทานจง
แตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผม ทานพระทัพมัลลบุตรถามภิกษุเหลานั้น
อยางนี้วา ทานปรารถนาจะอยูที่ไหน กระผมจะแตงตั้งให ณ ที่ไหน
ภิกษุเหลานั้นแกลงอางที่ไกล ๆ วา พระคุณเจาทัพพะ ขอทานจงแตงตั้ง
เสนาสนะใหพวกกระผม ที่ภูเขาคิชฌกูฏ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะให
พวกกระผมที่เหวสําหรับทิ้งโจร ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผม
ที่กาฬศิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่ถ้ํา
สัตตบรรณคูหาขางภูเขาเวภาระ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนใหพวกกระผม
ที่เงื้อมเขาสัปปโสณฑิกะใกลสีตวัน ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวก
กระผมที่ซอกเขาโคมฏะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่ซอก
เขาตินทุกะ ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่ซอกเขากโปตะ
ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวกกระผมที่ตโปทาราม ขอทานจงแตงตั้ง
เสนาสนะใหพวกกระผมที่ชีวกัมพวัน ขอทานจงแตงตั้งเสนาสนะใหพวก
กระผมที่มัททกุจฉิมฤคทายวัน ทานพระทัพพมัลลบุตรจึงเขาจตุตถฌานมี
เตโชกสิณเปนอารมณ มีองคุลีสองแสงสวางเดินนําหนาภิกษุเหลานั้นไป
แมภิกษุเหลานั้นก็เดินตามหลังทานพระทัพพมัลลบุตรไปโดยแสงสวางนั้น
แล ทานพระทัพพมัลลบุตรแตงตั้งเสนาสนะสําหรับภิกษุเหลานั้น โดย
ชี้แจงอยางนี้วา นี่เตียง นี่ตั่ง นั่นฟูก นี่หมอน นี่ทถี่ ายอุจจาระ
นี่ที่ถายปสสาวะ นี่น้ําฉัน นี่น้ําใช นี่ไมเทา นี่ระเบียบกติกาสงฆ
ควรเขาเวลานี้ ควรออกเวลานี้ ครั้นแตงตั้งเสร็จแลวกลับมาสูพ ระเวฬุวัน
วิหารตามเดิม.
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เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
[๕๔๒] ก็โดยยสมัยนั้นแล พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เปน
พระบวชใหม และมีบญ
ุ นอย เสนาสนะของสงฆชนิดเลวและอาหารอยาง
เลว ยอมตกถึงแกเธอทั้งสอง ครั้งนัน้ ชาวบานในพระนครราชคฤห
ชอบถวาย เนยใสบาง น้ํามันบาง แกงที่มีรสดี ๆ บาง ซึ่งจัดปรุง
เฉพาะพระเถระทั้งหลาย สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เขาถวาย
อาหารอยางธรรมดาตามแตจะหาได เปนชนิดปลายขาว มีน้ําสมเปนกับ
เวลาหลังอาหาร เธอทั้งสองกลับจากบิณฑบาตแลว เที่ยวถามพวกภิกษุ
ผูเถระวา ในโรงฉันของพวกทานมีอาหารอะไรบาง ขอรับ ในโรงฉันของ
พวกทานมีอาหารอะไรบาง ขอรับ พระเถระบางพวกบอกอยางนี้วา พวก
เรามีเนยใส น้ํามัน แกงที่มีรสอรอย ๆ ขอรับ สวนพระเมตติยะและ
พระภุมมชกะพูดอยางนี้วา พวกกระผมไมมีอะไรเลย ขอรับ มีแตอาหาร
อยางธรรมดาตามแตจะหาได เปนชนิดปลายขาวมีน้ําสมเปนกับ.
[๕๔๓] สมัยตอมา คหบดีผูชอบถวายอาหารที่ดี ถวายภัตตาหาร
วันละ ๔ ที่แกสงฆเปนนิจภัต เขาพรอมดวยบุตรภรรยาอังคาสอยูใกลๆ
ในโรงฉัน คนอื่น ๆ ยอมถามดวยขาวสุก กับขาว น้ํามัน แกงที่มีรส
อรอย คราวนั้น ภัตตุเทสก ไดถวายภัตตาหารของคฤหบดีผูชอบถวาย
อาหารที่ดี แกพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เพื่อฉันในวันรุงขึ้น ขณะ
นั้นทานคฤหบดีไปสูอารามดวยกรณียะบางอยาง แลวเขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตรถึงที่สํานัก ครั้นนมัสการทานพระทัพพมัลลบุตรแลวนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระทัพพมัลลบุตรยังทานคฤหบดีผูนั่งแลว ให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ครั้นแลว
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ทานคฤหบดีไดเรียนถามทานวา ภัตตาหารเพื่อจะฉันในวันพรุงนี้ที่เรือน
ของเกลากระผม พระคุณเจาจัดถวายแกภิกษุรูปไหน ขอรับ
ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา อาตมาจัดใหแกพระเมตติยะกับ
พระภุมมชกะแลวจะ
ขณะนั้น ทานคฤหบดีไดมีความนอยใจวา ไฉนภิกษุผูลามกจักฉัน
ภัตตาหารในเรือนเราเลา แลวไปเรือนสั่งหญิงคนใชไววา แมสาวใช เจา
จงจัดอาสนะไวที่ซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉันภัตตาหารในวัน
พรุงนี้ ดวยปลายขาว มีน้ําสมเปนกับ
หญิงคนใชรับคําของทานคหบดีวา อยางนั้น เจาคะ
ครั้งนัน้ พระเมตติยะและพระภุมมชกะ กลาวแกกันวา คุณเมื่อวานนี้
ทานภัตตุเทสกจัดภัตตาหารในเรือนทานกัลยาณภัตติกคหบดีใหพวกเรา
พรุงนี้ทานคหบดีพรอมดวยบุตรภรรยาจักอังคาสเราอยูใกล ๆ คนอื่น ๆ จัก
ถามดวยขาวสุก กับขาว น้ํามัน แกงที่มีรสอรอย ๆ ดวยความดีใจนั้น
แล ตกกลางคืนเธอทั้งสองนั้นจําวัดหลับไมเต็มตื่น ครั้นเวลาเชา พระเมตติยะและพระภุมมชกะ ครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวรเดินเขาไปยังนิเวศนของกัลยาณภัตติกคหบดี
หญิงคนใชนั้นไดแลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะ กําลังเดิน
มาแตไกล ครั้นแลวจึงปูอาสนะถวายที่ซุมประตู แลวกลาววา นิมนตนั่ง
เจาคะ
จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะนึกวา ภัตตาหารจะยังไมเสร็จเปน
แน เขาจึงใหเรานั่งพักที่ซุมประตูกอน
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ขณะนั้นหญิงคนใชนําอาหารปลายขาว ซึ่งมีผักดองเปนกับ เขาไป
ถวาย กลาวอาราธนาวา นิมนตฉันเถิด เจาคะ
พ. นองหญิง พวกฉันเปนพระรับฉันนิจภัต จะ
ญ. ดิฉันทราบแลวเจาคะวา พระคุณเจาเปนพระรับฉันนิจภัต แต
เมื่อวานนี้เอง ทานคหบดีไดสั่งดิฉันไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะ
ไวที่ซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉันภัตตาหารในวันพรุงนี้ ดวยปลาย
ขาว มีน้ําสมเปนกับดังนี้ นิมนตฉันเถิด เจาคะ
จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะปรึกษากันวา อาวุโส เมื่อวานนี้
เอง ทานคฤหบดีไปสูอารามในสํานักพระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูก
พระทัพพมัลลบุตรยุยงในสํานักคหบดีเปนแนนอนทีเดียว เพราะความ
เสียใจนั้นแล เธอทั้งสองรูปนั้นฉันไมไดดังใจนึก ครั้นกลับจากบิณฑบาต
ถึงอารามในเวลาหลังอาหาร เก็บบาตรและจีวรแลว นั่งรัดเขาดวยผา
สังฆาฎิอยูภายนอกซุมประตูอาราม นิ่งอั้น เกอเขิน คอตก กมหนา
ซบเซา ไมพูดจา
เรื่องภิกษุณีแมตติยา
[๕๔๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุณีเมตติยาเขาไปหาพระเมตติยะและ
พระภุมมชกะถึงสํานัก ครั้นแลวไดกลาวคํานี้วา ดิฉันไหว เจาคะ
เมื่อนางกลาวอยางนั้นแลว พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็มิได
ทักทายปราศรัย นางจึงกลาววา ดิฉันไหว เจาคะ เปนครั้งที่สอง แม
ครั้งที่สอง พระเมตติยะและพระภุมมชกะก็มิไดทักทายปราศรัย นางจึง
ไดกลาวอีกเปนครั้งที่สามวา ดิฉันไหว เจาคะ แมครั้งที่สาม พระเมตติยะ
และพระภุมมชกะก็มิไดทักทายปราศรัย
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ภิกษุณีเมตติยาถามวา ดิฉันผิดอยางไรตอพระคุณเจา ๆ ไมทักทาย
ปราศรัยกับดิฉัน เพื่อประสงคอะไร
ภิกษุทั้งสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ นองหญิง พวกเราถูก
พระทัพพมัลลบุตรเบียดเบียนอยู เธอยังเพิกเฉยได
เม. ดิฉันจะชวยเหลืออยางไร เจาคะ
ภิ. นองหญิง ถาเธอเต็มใจชวย วันนีแ้ หละพระผูมีพระภาคเจา
ตองใหพระทัพพมัลลบุตรสึก
เม. ดิฉันจะทําอยางไร ดิฉันสามารถจะชวยเหลือไดดวยวิธีไหน
ภิ. มาเถิด นองหญิง เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ครัน้ แลวจงกราบทูลอยางนี้วา พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไมมิด
เมน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมีจญ
ั ไร ไมมีอันตราย บัดนีก้ ลับมามีภัย
ีมีจัญไร มีอนั ตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้ กลับมามีลมแรงขึ้น หมอมฉัน
ถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธ
เจาขา
ภิกษุณีเมตติยา รับคําพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ตกลงเจาคะ
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นถวายบังคมแลว ได
ยืนอยู ณ ที่ควรขางหนึ่งกราบทูลวา พระพุทธเจาขา กรรมนีไ้ มมิดเมน
ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดนี้กลับมามีภัย มี
จัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงขึ้น หมอมฉัน
ถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา.

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
[๕๔๕] ลําดับนั้น พระผูพระภาคเจารับสั่งใหประชุมสงฆ ใน
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เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
ทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกอนทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผู
ทํากรรมดังนางภิกษุณีนี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอม
ทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด
แมครั้งที่สองแล พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกอนทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภิกษุณีนี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอม
ทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด
แมครัง้ ที่สามแล พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกอนทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมดังนางภิกษุณีนี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระองคยอม
ทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด
I
ภ. ดูกอ นทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาเชนนี้ ถาเธอ
ทําก็จงบอกวาทํา ถาเธอไมไดทํา ก็จงบอกวาไมไดทํา
พ. พระพุทธเจาขา ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดมา แมโดยความฝน
ก็ยังไมรูจักเสพเมถุนธรรม จะกลาวไปไยถึงเมื่อตอนตื่นอยูเลา
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุ ทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล พวกเธอจงใหภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย และ
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จงสอบสวนภิกษุเหลานี้ รับสั่งดังนี้แลว พระองคเสด็จลุกจากที่ประทับ
เขาพระวิหาร
หลังจากนั้น ภิกษุทั้งหลายไดใหภิกษุณีเมตติยาสึก จึงพระเมตติยะ
และพระภุมนชกะไดเเถลงเรื่องนี้กะภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสทั้งหลาย ขอ
ทานทั้งหลายอยาใหภิกษุณีเมตติยาสึกเลย นางไมผิดอะไร พวกกระผม
แคนเคือง ไมพอใจ มีความประสงคจะใหทานพระทัพพมัลลบุตรเคลื่อน
จากพรหมจรรย จึงไดใหนางใสไคล
ภิกษุทงั้ หลายถามวา อาวุโสทัง้ หลาย ก็นพี่ วกคุณโจที่ทานพระทัพพมัลลบุตรดวยธรรมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิไดหรือ
ภิกษุสองรูปนั้นสารภาพวา อยางนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครสิกขา ตางพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระเมตติยะ
และพระภุมมชกะ จึงไดโจที่ทานพระทัพพมัลลบุตรดวยธรรมมีโทษถึง
ปาราชิก อันหามูลมิไดเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอโจท
ทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได จริงหรือ
ภิกษุสองรูปนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
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พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจงไดโจททัพพมัลลบุตรดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิไดเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไม
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของ
ชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
โดยอเนกปริยาย ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความ
เปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทํา
ธรรมีกถาสมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย
แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต
เพื่อความเลื่อมใสขอชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นเเหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนั้น วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไมแชมชื่น ตามกําจัด
ซึ่งภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได ดวยหมายวา แม
ไฉนเราจะยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได ครั้นสมัยอื่นแตนั้น
อันผูใดผูหนึ่ง ถือเอาตามก็ตาม ไมถอื เอาตามก็ตาม แตอธิกรณนั้น
เปนเรื่องหามูลมิได แลภิกษุยันอิงโทสะอยู เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จบ
สิกขาบทวิภังค
[๕๔๖] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ขอวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา
ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา
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ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
พระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ชื่อวา ภิกษุ ทีท่ รงประสงคในอรรถนี้
บทวา ซึ่งภิกษุ หมายภิกษุอื่น.
บทวา ขัดใจ มีโทสะ คือโกรธ ไมถูกใจ ไมพอใจ แคนใจ
เจ็บใจ.
บทวา ไมแชมชื่น คือ เปนคนมีใจไมแชมชื่น เพราะความ
โกรธนั้น เพราะโทสะนั้น เพราะความไมถูกใจนั้น และเพราะความไม
พอใจนั้น.
ที่ชื่อวา อันหามูลมิได คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ.
บทวา ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก คือ ดวยปาราชิกธรรมทั้ง ๔
สิกขาบท สิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่ง.
บทวา ตามกําจัด ไดแก โจทเอง หรือสั่งใหโจท.
พากยวา แมไฉนเราจะยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได
ความวา ใหเคลื่อนจากภิกษุภาพ ใหเคลื่อนจากสมณธรรม ใหเคลื่อน
จากศีลขันธ ใหเคลื่อนเจาคุณคือตบะ.
[๕๔๗] คําวา ครั้นสมัยอื่นแตนั้น ความวา เมื่อขณะคราว
ครูหนึ่งที่ภิกษุผูถูกตามกําจัดนั้น ผานไปแลว.
บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือเอาตามก็ตาม คือ ภิกษุเปนผูถูกตามกําจัด
ดวย เรื่องใด มีคนเชื่อในเพราะเรื่องนั้นก็ตาม.
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บทวา ไมถือเอาตามก็ตาม คือ ไมมีใคร ๆ พูดถึง.
[๕๔๘] ทีช่ ื่อวา อธิกรณ ไดแกอธิกรณ ๔ อยาง คือวิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑.
[๕๔๙] คําวา แลภิกษุยันอิงโทสะอยู ความวา ภิกษุกลาว
ปฏิญาณวาขาพเจาพูดเปลา ๆ พูดเท็จ พูดไมจริง ขาพเจาไมรู ไดพูดแลว.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือ เปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
ไมเห็น โจทวาไดเห็น
[๕๕๐] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถา
โจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.

ไมไดยิน โจทวาไดยิน
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไม
เปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
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ไมรังเกียจ โจทวารังเกียจ
ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจท
เธอวา ขาพเจารังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.

โจทกไมเห็น
[๕๕๑] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถา
โจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.
ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดเห็น และรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอ
วา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.
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โจทกไมไดยิน
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตอ งปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดยิน และรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตอ งปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดยิน และไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดยิน รังเกียจ และไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.

โจทกไมรังเกียจ
ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจารังเกียจ และไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจารังเกียจ และไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
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ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจารังเกียจ ไดเห็น และไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.

โจทกเห็น
[๕๕๒] ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถา
โจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจารังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทาน
ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดยินและรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.

โจทกไดยิน
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตอ งปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจารังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทาน
ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
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ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไม
เปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตอ งปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจารังเกียจ และไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.

โจทกรังเกียจ
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตอ งปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทาน
ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทาน
ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดเห็นและไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
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โจทกเห็น สงสัย
[๕๕๓] ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความ
สงสัยในสิ่งที่ไดเห็น คือเห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย
ถาโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็นและไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
สิ่งที่ไดเห็น คือเห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดเห็นและรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
สิ่งที่ไดเห็น คือเห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดเห็น ไดยิน และรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด

โจทกไดยิน สงสัย
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
เรื่องที่ไดยิน คือไดยินแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจท
เธอวา ขาพเจาไดยิน และรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
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ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆคําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่อง
ที่ไดยิน คือไดยินแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดยิน และไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่อง
ที่ไดยิน คือไดยินแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาโจทเธอวา
ขาพเจาไดยิน รังเกียจและไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.

โจทกรังเกียจ สังสัย
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
เรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถา
โจทเธอวา ขาพเจารังเกียจและไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
เรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถา
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โจทเธอวา ขาพเจารังเกียจและไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัย
ในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย
ถาโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ไดเห็นและไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.

โจทกไมเห็น สั่งใหโจทวาไดเห็น
[๕๕๔] ภิกษุผูโจทกไมไดห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถา
สั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.

โจทกไมไดยิน สั่งใหโจทวาไดยิน
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตอ งปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
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โจทกไมรังเกียจ สัง่ ใหโจทวารังเกียจ
ภิกษุผูโจทกไมรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจารังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.

โจทกไมเห็น สัง่ ใหโจท
[๕๕๕] ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถา
สั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.
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โจทกไมไดยิน สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตอ งปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดยิน ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตอ งปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดยิน ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสัง่ ใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดยิน ไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.

โจทกไมไดรังเกียจ สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งให
โจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณะก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
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ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไมไดรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.

โจทกไดเห็น สั่งใหโจท
[๕๕๖] ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่ง
ใหโจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรม
ก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดยิน ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.
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โจทกไดยิน สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา
ขาพเจาไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา
ขาพเจาไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทาน
ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา
ขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.

โจทกรงั เกียจ สัง่ ใหโจท
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา
ขาพเจาไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทาน
ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจทเธอวา
ขาพเจาไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทาน
ไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
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ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.

โจทกเห็น สงสัย สั่งใหโจท
[๕๕๗] ภิกษุผูโจทไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มี
ความสงสัยในสิ่งที่เห็น คือเห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย
ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
สิ่งที่เห็น คือเห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดเห็นภิกษุผูกําลังตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
สิ่งที่เห็น คือเห็นแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดเห็น ไดยิน ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.
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โจทกไดยิน สงสัย สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
เรื่องที่ไดยิน คือไดยินแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งให
โจทเธอวา ขาพเจาไดยิน ไดรังเกียจ ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่อง
ที่ไดยิน คือไดยินแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจท
เธอวา ขาพเจาไดยิน ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกไดยินวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยในเรื่อง
ที่ไดยิน คือไดยินแลวกําหนดไมได ลืมเสีย ถาสั่งใหโจทเธอวา
ขาพเจาไดยิน ไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.

โจทกรงั เกียจ สงสัย สั่งใหโจท
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
เรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่ง
ใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
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ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
เรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย ถาสั่ง
ใหโจทเธอวา ขาพเจารังเกียจ ไดยิน ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกรังเกียจวา ภิกษุตองปาราชิกธรรม มีความสงสัยใน
ในเรื่องที่รังเกียจ คือรังเกียจแลวกําหนดไมได ระลึกไมได ลืมเสีย
ถาสั่งใหโจทเธอวา ขาพเจาไดรังเกียจ ไดเห็น ไดยิน ทานเปนผูตอง
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
ความเห็น ๔ อยาง
[๕๕๘] จําเลยเปนผูไมบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผู
บริสุทธิ์ ๑
จําเลยเปนผูบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ๑
จําเลยเปนผูไมบริสุทธิ์ โจทกมคี วามเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ๑
จําเลยเปนผูบริสุทธิ์ โจทกมีความเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ๑.
[๕๕๙] ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูไม
บริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอ
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เธอกอนแลวโจทเธอ หมายจะใหเคลื่อน ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติ
สังฆาทิเสส
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถา
ภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ
หมายจะใหเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถา
ภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ
หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท*
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถา
ภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ
หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.
[๕๖๐] ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผู
บริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอ
กอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่งยอมเปนผูบริสุทธิ์ ถา
ภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ
หมายจะดา ไมตองอาบัติ
ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูบริสุทธิ์
ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลว
โจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย ในเพราะ
โอมสวาท
* โอมสวาท คือคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจ.
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ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูบริสุทธิ์
ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลว
โจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.
[๕๖๑] ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูไม
บริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอ
กอนแลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูไมบริสุทธิ์
ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลว
โจทเธอ หมายจะดา ไมตองอาบัติ
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูไมบริสุทธิ์
ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลว
โจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย ในเพราะ
โอมสวาท
ภิกษุตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูไมบริสุทธิ์ ถา
ภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูไมบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ
หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.
[๕๖๒] ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผู
บริสุทธิ์ ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอน
แลวโจทเธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติสังฆาทิเสส
ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูบริสุทธิ์
ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ
หมายจะดา ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูบริสุทธิ์
ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ไมขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจท
เธอ หมายจะดา ตองอาบัติทุกกฏ กับอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท
ภิกษุไมตองปาราชิกธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ยอมเปนผูบริสุทธิ์
ถาภิกษุผูโจทกเห็นวา เปนผูบริสุทธิ์ ขอโอกาสตอเธอกอนแลวโจทเธอ
หมายจะดา ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.

อนาปตติวาร
[๕๖๓] ภิกษุจําเลยเปนผูบริสุทธิ์ ภิกษุโจทกมีความเห็นวาเปนผู
ไมบริสุทธิ์ ๑ ภิกษุจําเลยเปนผูไมบริสุทธิ์ ภิกษุโจทกมีความเห็นวาเปน
ผูไมบริสุทธิ์ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สิกขาบทที่ ๘ จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบทวรรณนา
ทุฏฐโทสสิกขาบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน
ขาพเจาจะกลาวตอไป:พึงทราบวินิจฉัยในทุฏฐโทสสิกขาบทนั้น ดังนี้

[ประวัติพระเวฬุวันวิหาร]
คําวา เวฬุวัน ในคําวา เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป เปนชื่อแหง
อุทยานนั้น. ไดยินวา อุทยานนั้นไดลอมรอบไปดวยกอไผและกําแพงสูง
๑๘ ศอก ประกอบดวยเชิงเทิน (ซุมประตู) และปอม มีสีเขียวชอุม
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เปนที่รื่นรมยใจ. ดวยเหตุนั้น จึงเรียกกันวา เวฬุวัน. อนึ่ง ชนทั้งหลาย
ไดใหเหยื่อแกพวกกระแตในอุทยานนี้, ดวยเหตุนั้น อุทยานนั้น จึงชื่อวา
กลันทกนิวาปะ.
ไดยินวา ในกาลกอน พระราชาพระองคหนึ่ง ไดเสด็จประพาส
ณ อุทยานนั้นทรงมึนเมาเพราะน้ําจัณฑแลว บรรทมหลับกลางวัน. แม
บริวารของพระองค ก็พูดกันวา พระราชาบรรทมหลับแลว ถูกดอกไม
และผลไมเยายวนใจอยู จึงพากันหลีกไปทางโนนทางนี้. ขณะนั้น
งูเหา เลื้อยออกมาจากตนไมมีโพรงตนใดตนหนึ่ง เพราะกลิน่ สุรา เลื้อย
มุงหนาตรงมาหาพระราชา รุกขเทวดาเห็นงูเหานั้นแลวคิดวา เราจักถวาย
ชีวิตแดพระราชา จึงแปลงเพศเปนกระแตมาทําเสียงรองที่ใกลพระกรรณ
แหงพระราชา. พระราชาทรงตื่นบรรทม. งูก็เลื้อยกลับไป. ทาวเธอ
ทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้นแลว ทรงดําริวา กระแตนี้ใหชีวิตเรา จึงเริ่ม
ตนเลี้ยงเหยื่อแกกระแตทั้งหลาย และทรงใหประกาศพระราชทานอภัยแก
ฝูงกระแตในอุทยานนั้น เพราะฉะนั้น เวฬุวันนัน้ จึงถึงอันนับวา
กลันทกนิวาปะ (เปนที่เลี้ยงเหยื่อแกกระแต) จําเดิมแตกาลนั้นมา. แท
จริง คําวา กลันทกะ นี้ เปนชื่อของพวกกระรอกกระแต.
[แกอรรถเรื่องพระทัพพมัลลบุตร]
คําวา ทัพพะ เปนนามแหงพระเถระนั้น.
บทวา มลฺลปุตฺโต แปลวา เปนโอรสของเจามัลลราช.
คําวา ชาติยา สตฺตวสฺเสน อรหตฺต สจฺฉิกต มีความวา ไดยิน
วา พระเถระบัณฑิตพึงทราบวา มีอายุเพียง ๗ ขวบ เมื่อบรรพชา ได
ความสังเวชแลวบรรลุพระอรหัตผล ในขณะปลงผมเสร็จนั่นเทียว.
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คําวา ยงฺกกิฺจ สาวเกน ปตฺตพฺพ สพฺพ เตน ปตฺตพฺพ มีความวา
คุณชาตินี้ คือ วิชชา ๓ ปฏิสัมภิทา ๔ อภิญญา ๖ โลกุตรธรรม ๙
ชื่อวา อันสาวกพึงบรรลุ, คุณชาตินั้น ยอมเปนอันพระเถระนั้นบรรลุ
แลวทุกอยาง.
คําวา นตฺถิ จสฺส กิฺจิ อุตฺตริกรณีย มีความวา บัดนี้ กิจที่
จะพึงทําใหยิ่งขึ้นไปนอยหนึ่ง ไมมีแกพระเถระนั้น เพราะกิจ ๑๖ ประการ
ในอริยสัจ ๔ อัน ทานกระทําเสร็จแลวดวยมรรค ๔.
คําวา กตสฺส วา ปฏิจโย มีความวา แมการจะเพิ่มเติมกิจที่
กระทําเสร็จแลวนั้นก็ไมมี เหมือนกับผาที่ซักแลว ไมตองซักซ้ําอีก
เหมือนของหอมที่บดแลว ไมตองบดซ้ําอีก และเหมือนดอกไมที่บานแลว
ไมกลับบานอีกฉะนั้นแล.
บทวา รโหคตสฺส ไดแก ไปในที่สงัด.
บทวา ปฏิสลฺลีนสฺส ไดแก หลีกจากอารมณนั้น ๆ แลวเรนอยู.
มีคําอธิบายวา ถึงความเปนผูโดดเดี่ยว.
ขอวา อถโข อายสฺมโต ทพฺพสฺส มลฺลปุตฺตสฺส เอตทโหสิ
ยนฺนูนาห สงฺฆสฺส เสนาสนฺจ ปฺาเปยฺย ภตฺตานิ จ อุทฺทิเสยฺย
มีความวา ไดยินวา พระเถระเห็นวา กิจของตนกระทําเสร็จแลว จึงดําริวา
เรายังทรงไวซึ่งสรีระสุดทายอันนี้, ก็แลสรีระสุดทายนั้น ดํารงอยูในทาง
แหงความเปนของไมเที่ยง ไมนานนักก็จะดับไปเปนธรรมดา ดุจประทีป
ตั้งอยูทางลมฉะนั้น, เราควรจะกระทําการขวนขวายแกสงฆ ตลอดเวลา
ที่ยังไมดับ อยางไรหนอแล ? พลางพิจารณาเห็นอยางนั้นวา เหลากุลบุตร
เปนอันมาก ในแควนนอกทั้งหลาย บวชไมไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
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เลย, ทานเหลานั้น ยอมพากันมาแมจากที่ไกล ดวยหวังใจวา เรา
ทั้งหลายจักเฝาแหน จักถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา บรรดากุลบุตรนั้น
เสนาสนะไมเพียงพอแกทานพวกได, ทานพวกนั้น ตองนอนแมบน
แผนศิลา, ก็แล เรายอมอาจเพื่อนิรมิตเสนาสนะ มีปราสาท วิหาร เพิงพัก
เปนตน พรอมทั้งเตียงตั้งและเครื่องลาดใหตามอํานาจความปรารถนาของ
กุลบุตรเปนอันมากเหลานั้น ดวยอานุภาพของตน และในวันรุงขึ้น
บรรดากุลบุตรเหลานี้ บางเหลามีกายเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน, กุลบุตร
พวกนั้นจะยืนขางหนาภิกษุทั้งหลาย
แลวใหเเจกแมซึ่งภัตตาหารดวย
คารวะหาไดไม, ก็เราแลอาจแจกแมซึ่งภัตตาหารแกกุลบุตรเหลานั้นได.
ครั้งนั้นแล ทานพระทัพพมัลลบุตรผูพ ิจารณาอยูอยางนี้ ไดมีความตกลง
ใจนี้วา ผิฉะนั้น เราควรแตงตั้งเสนาสนะ และแจกภัตตาหารแกสงฆ.
ถามวา ก็ฐานะทั้ง ๒ ประการนี้ ควรแกภิกษุผูตามประกอบแต
ความยินดีในการพูดเปนตน มิใชหรือ ? สวนทานพระทัพพมัลลบุตรนี้
เปนพระขีณาสพ ไมมีความยินดีในธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา, เพราะเหตุไร
ฐานะ ๒ ประการนี้ จึงปรากฎแจมแจงแกทานผูมีอายุนี้เลา ?
ตอบวา เพราะความปรารถนาในปางกอนกระตุนเตือน.
ไดยินวา พระพุทธเจาทุกพระองค ทรงมีเหลาพระสาวกผูบรรลุ
ฐานันดรนี้เหมือนกัน, และทานพระทัพพมัลลบุตรนี้ เกิดชาติปางหลัง
ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ เห็นอานุภาพของภิกษุผูบรรลุฐานันดรนี้ นิมนตพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุ ๖๘๐,๐๐๐ รูป ถวายมหาทานตลอด ๗ วัน แลว
หมอบลงแทบบาทมูล ไดกระทําความปรารถนาวา ในกาลแหงพระ-
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พุทธเจาเชนกับพระองคบังเกิดขึ้นในอนาคต แมขาพระองค พึงเปนผู
แตงตั้งเสนาสนะและภัตตุทเทสกะ เหมือนสาวกของพระองคผูมีชื่อนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสอดสองอนาคตังสญาณไป ไดทอดพระเนตรเห็น
แลว. ก็แลครั้นทอดพระเนตรเห็นแลว จึงไดทรงพยากรณวา โดยกาล
ลวงไปแหงแสนกัปแตกัปนี้ พระพุทธเจาทรงพระนามวาโคดมจักทรง
อุบัติขึ้น. ในกาลนั้นทานจักเกิดเปนบุตรของมัลลกษัตริยนามวา ทัพพะ
มีอายุ ๗ ขวบโดยกําเนิด จักออกบรรพชา แลวกระทําใหแจงซึ่งพระอรหัตผล และจักไดฐานันดรนี้. จําเดิมแตนั้นมาทานบําเพ็ญกุศลมีทาน
ศีล เปนตนอยู ไดเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเรา ไดกระทําใหแจงพระอรหัตผลเชนกับพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงพยากรณแลวนั่นแล. ลําดับนั้น เมื่อทาน
พระทัพพมัลลบุตรผูอยูในที่สงัด ดําริอยูวา เราพึงทําการขวนขวายแกสงฆ
อยางไรหนอแล ฐานะ ๒ นี้ปรากฎแจมแจงแลว เพราะความปรารถนา
ในปางกอนนั้น กระตุนเตือน ฉะนี้แล.
ครั้งนั้น ทานไดมีความรําพึงนี้วา เราแล ไมเปนอิสระในตนเอง,
เราอยูในสํานักเดียวกับพระศาสดา, ถาหากพระผูมีพระภาคเจาจักทรง
อนุญาตใหเราไซร, เราจักสมาทานฐานะทั้ง ๒ นี้ แลวไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงไดกลาววา
อถโข อายสฺมา ทพฺโพ มลฺลปุตฺโต ฯ เป ฯ ภตฺตานิ จ อุทฺทิสิตุ
ดังนี้.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงยังทานพระทัพพมัลลบุตรนั้น
ใหรื่นเริงดวยพระดํารัสวา ดีละ ดีแลว ทัพพะ ! จึงตรัสวา ดูกอน
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ทัพพะ ! ถาเชนนั้น เธอจงแตงตั้งเสนาสนะและแจกภัตตาหารแกสงฆ
เถิด, เพราะวา ภิกษุผูหางไกลจากการลําเอียงเพราะอคติเห็นปานนี้ ยอม
สมควรจัดการฐานะทั้ ง ๒ นี้.
สองบทวา ภควโต ปจฺจสฺโสสิ มีความวา ทานพระทัพพมัลลบุตร
กราบทูลรับสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา คือ ทูลรับสนองตรง
พระพักตร. มีคําอธิบายวา ทูลรับสนองตอบ.
ในคําวา ปม ทพฺโพ ยาจิตพฺโพ นี้ มีคําถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหขอ เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพื่อจะปองกันความครหานินทา.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวา ในอนาคต อุปทวะใหญ
จักบังเกิดแกทัพพะ ดวยอํานาจแหงภิกษุชื่อเมตติยะและภุมมชกะเพราะ
อาศัยฐานะนี้, บรรดาภิกษุเหลานั้น บางพวกจักตําหนิวา ทานทัพพะนี้
เปนผูนิ่งเฉย, ไมทําการงานของตน มาจัดการฐานะเชนนี้เพราะเหตุไร ?
ลําดับนั้น ภิกษุพวกอื่นจักกลาววา โทษอะไรของทานผูนี้, ทานผูนี้
อันภิกษุเหลานั้นแลขอตั้งแลว, เธอจักพนจากความครหานินทาดวยอาการ
อยางนี้. แมครั้นใหขอเพื่อเปลื้องความครหาอยางนี้แลว เพราะเมื่อภิกษุ
ที่สงฆไมไดสมมติซ้ําอีก กลาวคําอะไร ๆ ในทามกลางสงฆจะเกิดการบนวา
เปนธรรมดาวา เพราะเหตุไร ทานผูนี้จึงกระทําเสียงดัง แสดงความเปน
ใหญในทามกลางสงฆเลา ? แตเมื่อภิกษุที่สงฆสมมติแลวพูด จะมีผูกลาว
วา พวกทานอยาไดพูดอะไร ๆ, ทานผูนี้สงฆสมมติแลว จงพูดไดตาม
สบายเถิด, และภิกษุผูกลาวตูผูที่สงฆมิไดสมมติดวยคําไมจริง เปนอาบัติเบา
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เพียงทุกกฏ. แตผูกลาวตูภิกษุที่สงฆสมมติแลว เปนอาบัติปาจิตตียที่หนัก
กวา, ทีนั้นภิกษุที่สงฆสมมติแลว จะเปนผูถูกพวกภิกษุแมผูจองเวรกําจัด
ไดยากยิ่ง เพราะเปนอาบัติหนัก ฉะนั้น เพื่อจะใหสงฆสมมติทานผูมีอายุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา พยตฺเตน ภิกฺขุนา เปนตน.
ถามวา ก็การใหสมมติ ๒ อยาง แกภิกษุรูปเดียวควรหรือ ?
ตอบวา มิใชแตเพียง ๒ อยางเทานั้น, ถาสามารถ จะใหสมมติ
ทั้ง ๑๓ อยาง ก็ควร. แตเมื่อภิกษุทั้งหลายไมสามารถ แมสมมติอยางเดียว
ก็ไมสมควรใหแกภิกษุ ๒ หรือ ๓ รูป.
บทวา สภาคาน มีความวา ผูเสมอกันดวยคุณ ไมใชผูเสมอกัน
โดยเปนมิตรสนิทสนมกัน. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา เย เต ภิกฺขู สุตตฺ นฺติกา เตส เอกชุณ เปนตน. ก็ภกิ ษุ
ผูทรงพระสูตรมีจํานวนเทาใด, ทานทัพพะคัดเลือกภิกษุเหลานั้นแตงตั้ง
เสนาสนะอันสมควรแกภิกษุเหลานั้นแลรวมกัน, แกพวกภิกษุที่เหลือ
ก็อยางนั้น.
บทวา กายทฬฺหีพหุลา ไดแก เปนผูมากไปดวยการกระทํา
รางกายใหแข็งแรง, อธิบายวา เปนผูมากไปดวยการบํารุงรางกาย.
ขอวา อิมายปเม อายสฺมนฺโต รตฺติยา ไดแก ดวยความยินดี
ในดิรัจฉานกถาอันเปนเหตุขัดขวางตอทางสวรรคนี้.
บทวา อจฺฉิสฺสนฺติ แปลวา จักอยู.
ขอวา เตฌชธาตุ สมาปชฺชิตฺวา เตเนวาโลเกน มีความวา ทาน
ผูมีอายุนั้น เขาจตุตถฌาน มีเตโชกสิณเปนอารมณ ออกแลวอธิษฐาน
นิ้วมือใหสวางดวยอภิญญาญาณ (แตงตั้งเสนาสนะ) ดวยแสงสวางที่โพลง
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จากนิ้วมือ อันเตโชธาตุสมาบัติใหเกิดแลวนั้น. ก็อานุภาพของพระเถระ
อยางนั้น ไดปรากฏแลว ในสกลชมพูทวีป ตอกาลไมนานนัก. ชน
ทั้งหลายสดับขาวนั้น อยากเห็นอิทธิปาฏิหาริยของทาน ไดพากันมา.
พวกภิกษุแกลงมาในเวลาวิกาลบาง ก็มี.
ขอวา เต สฺจจิจ ทูเร อปทิสนฺติ มีความวา ภิกษุเหลานั้น
ทั้งที่รูอยู ก็พากันอางถึงสถานทีไกล ๆ.
คือ อยางไร ?
คือ อางเอาโดยนัยนี้วา พระคุณเจาทัพพะ ! ขอทานจงแตงตั้ง
เสนาสนะใหพวกกระผมที่เขาคิชฌกูฏ ดังนี้ เปนตน.
คําวา องฺคุลิยา ชลมานาย ปุรโต ปุรโต คจฺฉติ มีความวา
ถามีภิกษุรูปเดียว, ทานไปเอง ถามีหลายรูป, ทานนิรมิตอัตภาพเปนอัน
มาก ใหเปนเชนเดียวกับตนของทานทั้งหมด.
ก็ในคําวา เสนาสน ปฺาเปติ อย มฺโจ เปนตน มีวนิ ิจฉัย
ดังนี้:- เมื่อพระเถระกลาววา นี้เตียง แมอัตภาพทีนิรมิตก็กลาววา นี้เตียง
ในที่แหงตน ๆ ไปถึงแลว. แมในบททั้งปวงก็อยางนั้น จริงอยู ปกตินี้
เปนธรรมดาของอัตภาพนิรมิต คือ:เมื่อผูมีฤทธิ์คนเดียวพูด อัตภาพนิรมิตทั้งหมด
ก็พูดดวย เมื่อผูมีฤทธิ์คนเดียวนั่งนิ่ง อัตภาพนิรมิต
เหลานั้นทั้งหมด ก็นิ่งดวย.
ก็ในวิหารใด เตียง ตั่ง เปนตน ไมสมบูรณ, ทานยอมใหบริบูรณ
ดวยอานุภาพของตน, การพูดนอกเรื่องของอัตภาพที่พระเถระนั้นนิรมิต
ยอมไมมี.
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คําวา เสนาสน ปฺาเปตฺวา ปุนเทว เวฬุวน ปจฺจาคจฺฉติ
มีความวา ทานยอมไมนั่งคุยเรื่องชนบทกับภิกษุเหลานั้น กลับนาสูที่อยู
ของตนทันที.
[แกอรรถเรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ]
บทวา เมตฺติยภุมฺมชกา ไดแก ภิกษุเหลานี้ คือ ภิกษุชื่อเมตติยะ ๑
ภิกษุชื่อภุมมชกะ ๑ เปนบุรุษชั้นหัวหนาแหงพวกภิกษุฉัพพัคคีย.
สองบทวา ลามกานิ จ ภตฺตานิ ไดแก ขอนี้ คือ เสนาสน ะ
อันเลวทราม ถึงแกพวกภิกษุใหมกอน ไมเปนขอที่นาอัศจรรยเลย. แต
ภิกษุทั้งหลายใสสลากไวในกระเชา หรือขนดจีวร เคลาคละกันแลวจับ
ขึ้นทีละอัน ๆ แจกภัตใหไป, ภัตแมเหลานั้นเปนของเลวดอยกวาเขาทั้งหมด
ยอมถึงแกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะนั้น เพราะเปนผูมีบุญนอย.
ภัตที่ควรแจกใหถึงตามลําดับคราวหนึ่งแมใด ชื่อวา เอกวาริกภัต
เปนของประณีตแสนจะประณีต พึงประมวลใหแจกตั้งแตพระเถระจนถึง
พระนวกะ, แมภัตนั้น ในวันที่ถึงแกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะนี้กลายเปน
ของเลว หรือพวกชาวบานพอเห็นภิกษุ ๒ รูปนั้น ไมถวายของประณีต
กลับถวายของเลว ๆ.
บทวา อภิสงฺขริก ไดแก อันเขาปรุงผสมดวยเครื่องปรุงตาง ๆ.
อธิบายวา อันเขาตระเตรียมดวยดี คือใหสําเร็จดวยดี.
บทวา กาณาชก ไดแก ขาวปนรํา.
บทวา พิลงฺคทุติย ไดแก คูกับน้ําผักดอง.
บทวา กลฺยาณภตฺติโก มีความวา ภัตอยางดี คือทีอ่ รอยแสน
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จะประณีตของอุบาสกนั้น มีอยู, เพราะเหตุนั้น อุบาสกนั้นจึงชื่อวา
กัลยาณภัตติกะ อุบาสกนั้น ปรากฏชื่อตามภัตนั่นแล เพราะเปนผูถวาย
ภัตประณีต.
สองบทวา จตุกฺกภตฺต เทติ ไดแก ถวายภัตตาหารวันละ ๔ ที่.
แตโดยโวหารแหงตัทธิตทานกลาววา จตุกภัต.
สองบทวา อุปติฏฐิตฺวา ปริวิสติ มีความวา อุบาสกนั้นสละการ
งานทั้งหมด กระทําการบูชาและสักการะ แลวยืนอังคาสอยูในที่ใกลๆ.
สองบทวา โอทเนน ปุจฺฉนฺติ มีความวา พวกคนถือขาวสุกเขา
ไปหาแลว ถามวา กระผมจะถวายขาวสุก หรือขอรับ ? อยางนี้ เปน
ตติยาวิภัตติ ลงโนอรรถแหงกรณะ. ในสูปะเปนตนก็มีนัยอยางนี้.
บทวา สฺวาตนาย มีความวา การฉันภัตตาหารอันมีในวันพรุงนี้
ชื่อวา สวาตนะ เพื่อประโยชนแกการฉันภัตตาหารในวันพรุงนี้นั้น ชื่อวา
สฺวาตนาย. มีคําอธิบายวา เพื่อประโยชนแกการฉันภัตตาหาร ที่ควร
กระทําในวันรุงขึ้น.
สองบทวา อุทฺทิฏ โหติ ไดแก เปนของอันภัตตุทเทสกถวาย
ใหถึงแลว.
พระเถระไมไดคํานึงถึง จึงกลาวคํานี้วา เมตฺติยภุมฺมชกาน โข
คหปติ ดังนี้.
จริงอยู ความที่ภิกษุเมตติยะและภุมมชกะนั้น เปนผูมีบุญนอย มี
พลังอยางนี้ แมพระอรหันตทั้งหลายเปนผูพรั่งพรอมดวยความเปนผูมีสติ
อันไพบูลย ก็ไมมีความคํานึงถึง.
ดวยคําวา เช ในคําวา เย เช นี้ คหบดี รองเรียกนางทาสี.
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ขอวา หีโย โข อาวุโส อมฺหาก มีความวา ภิกษุเมตติยะและ
ภุมมชกะ ปรึกษากันตลอดราตรี กลาวหมายถึงสวนแหงวันที่ลวงแลววา
หีโย (วันวาน).
บทวา น จิตูตรูป ไดแก ไมสมใจนึก. ภิกษุทั้งสองนั้นจําวัด
ไมหลับ เหมือนอยางที่ตนเคยจําวัดหลับเทาที่ตนตองการในกอน. มีคํา
อธิบายวา จําวัดไดนิดหนอยเทานั้น.
บทวา พหารามโกฏเก ไดแก ภายนอกซุมประตูแหงพระเวฬุวันวิหาร.
บทวา ปตฺตกขนฺธา ไดแก มีคอตก คือ นั่งงอกระดูกคอ
(นั่งคอพับ).
บทวา ปชฺณายนฺตา ไดแก ซบเซาอยู.
คําวา ยโต นีวาต ตโต ปวาต มีความวา ณ ที่ใดอับลม คือ
ไมมีลมแมแตนอย, ณ ที่นั้นเกิดมีลมพัดแรงขึ้น.
คําวา อุทก มฺเ อาทิตฺต ไดแก เหมือนน้ําถูกตมใหเดือด.
[พระทัพพมัลลบุตรถูกสอบสวน]
ขอวา สรสิ ตฺว ทพฺพ เอวรูป กตฺต ความวา ดูกอนทัพพะ !
เธอผูทํากรรมเห็นปานนี้ ยังระลึกไดอยูหรือ ? อีกอยางหนึ่ง ความวา
ดูกอนทัพพะ ! เธอยังระลึกคําอยางที่นางภิกษุณีกลาวหาไดอยูหรือ ? ก็
ในคํานี้ บัณฑิตพึงประกอบเห็นใจความอยางนี้วา เธอเปนผูกระทํากรรม
อยางที่นางภิกษุณีนี้กลาวหาหรือ ? แตปาฐะของพวกอาจารยผูสวดวา
ภตฺวา ปรากฏตรงทีเดียว.
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ดวยคําวา ยถา ม ภนฺเต ภควา ชานาติ นี้ พระเถระทูลชี้แจง
วาอยางไร ? ทูลชี้แจงวา ขาแตพระองคผูเจริญ ! พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปนพระสัพพัญู และขาพระองคก็เปนพระขีณาสพ, การเสพวัตถุกามไมมีแกขาพระองคเลย, พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบขาพระองคนั้น, ขาพระองคจักตองกลาวอะไรในการเสพวัตถุกามนั้นเลา ? พึงทราบ
ขาพระองคเหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบนั่นแล.
ในคําวา น โข ทพฺพ ทพฺพา เอว นิพฺเพเนฺติ นี้ บัณฑิตพึง
เห็นใจความอยางนี้วา ดูกอนทัพพะ ! ผูฉลาด คือบัณฑิต ยอมไมกลาวหา
เหมือนอยางที่เธอกลาวแกคํากลาวหา เพราะมีผูอื่นเปนปจจัย (เพราะเชื่อ
ผูอื่น), อนึ่งแล บัณฑิตทั้งหลาย ยอมกลาวแกคํากลาวหาดวยกรรมที่ตน
รูเองทั้งนั้น.
ดวยคําวา สเจ ตยา กต นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา
อยางไร ? ทรงแสดงวา เพราะวา ใคร ๆ ไมอาจทําบุคคลผูไมไดทํา
(ผิด) ใหเปนผูทํา (ผิด) หรือผูทํา (ผิด) ใหเปนผูไมทํา (ผิด) ดวย
กําลังคน หรือดวยกําลังสนับสนุนของพรรคพวกได; เพราะเหตุนั้น
กรรมใดที่ตนทําเอง หรือมิไดกระทําก็ตาม ควรพูดแตกรรมนัน้ เทานั้น.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ? พระผูมีพระภาคเจา แมทรงทราบอยู
แตไมตรัสวา เรารูอยู เธอเปนพระขีณาสพ, โทษของเธอไมมี ภิกษุณี
นี้กลาวเท็จ.
แกวา เพราะทรงมีความเอ็นดูผูอื่น. ก็ถาวา พระผูมีพระภาคเจา
พึงตรัสทุก ๆ เรื่องที่พระองคทรงทราบ, พระองคถูกผูอื่นซึ่งตองปาราชิก
แลวถาม จําตองตรัสคําวา เรารูอยู, เธอเปนปาราชิก. แตนั้น บุคคลนั้น
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พึงผูกอาฆาตวา เมื่อกอนพระผูมีพระภาคเจานี้ ทรงทําใหพระทัพพมัลลบุตรบริสุทธิ์ ได บัดนี้ทรงทําเราใหเปนผูบริสุทธิ์ไมได, ตอไปนี้
เราจะพูดอะไรแกใครไดเลา ? ในฐานะที่แมพระศาสดายังทรงถึงความ
ลําเอียงในหมูสาวก, ความเปนพระสัพพัญูของพระศาสดานี้ จักมีแตที่
ไหนเลา ? ดังนี้แลว ตองเปนผูเขาถึงอบาย. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยูก็ไมตรัส เพราะทรงมีความเอ็นดูผูอื่นนี้. มีคําที่ควร
กลาวเพิ่มเติมอีกเล็กนอย พระผูมีพระภาคเจาไมตรัส เพราะทรงหลีก
เลี่ยงคําคอนขอด.
ก็ถาวา พระะผูมีพระภาคเจา พึงตรัสอยางนี้, จะพึงมีการกลาว
คอนขอดอยางนี้วา ชื่อวา การออกจากอาบัติของพระทัพพมัลลบุตรหนัก.
แตไดพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนสักขีพยานจึงออกได. และพวกปาปภิกษุ
เขาใจลักษณะแหงการออกจากอาบัตินี้ อยางนี้วา ถึงในครั้งพุทธกาล
ความบริสุทธิ์ หรือไมบริสุทธิ์ ยอมมีไดดวยพยาน, พวกเรารูอยู, บุคคล
นี้เปนผูไมบริสุทธิ์ ดังนี้ พึงทําใหภิกษุ แมผูมีความละอายพินาศแล.
อีกนัยหนึ่ง แมในอนาคต พวกภิกษุเมื่อเรื่องวินิจฉัยแลว จักใหโจทก
โจท แลวใหจําเลยใหการวา ถาทานทํา จงกลาววา ขาพเจาทํา แลว
ถือเอาแตปฎิญญาของพวกลัชชีภิกษุ กระทํากรรม; เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงตั้งแบบแผนในลักษณะแหงวินัย จึงไมตรัสวา
เรารูอยู ตรัสวา ถาเธอทํา จงกลาววา ขาพเจาทํา ดังนี้.
ขอวา นาภิชานามิ สุปนนฺเตนป เมถุน ธมฺม ปฏิเสวิตา มีความ
วา แมโดยความฝนขาพระองคก็ยังไมรูจักเสพเมถุนธรรม มีคําอธิบายวา
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ขาพระองคมิไดเสพ. อีกอยางหนึ่ง มีรูปความที่ทานกลาวไววา ขาพระองคไมรูจักเมถุนธรรม แมโดยความฝนวาเปนผูเสพ. แตปาฐะของ
พวกอาจารยผูสวดวา ปฏิเสวิตฺวา ปรากฏตรงทีเดียว.
คําวา ปเคว ชาคโร มีความวา ก็ขาพระองคตื่นอยู ไมรูจักมา
กอนทีเดียว.
คําวา เตนหิ ภิกขฺ เว เมตฺตย ภิกฺขุนึ นาเสถ มีคําอธิบายวา
เพราะคําของพระทัพพมัลลบุตรและภิกษุณีเมตติยานี้ ไมเชื่อมตอกัน;
ฉะนั้น พวกเธอจงนาสนะภิกษุณีเมตติยาเสีย. ในคํานั้น นาสนะมี ๓ อยาง
คือ ลิงคนาสนะ ๑ สังวาสนาสนะ ๑ ทัณฑกัมมนาสนะ ๑. บรรดานาสนะ
เหลานั้น นาสนะนี้วา สามเณรผูประทุษราย (นางภิกษุณี) สงฆพึงให
ฉิบทายเสีย ชื่อวา ลิงคนาสนะ. พวกภิกษุทําอุกเขปนียกรรม เพราะไม
เห็น หรือไมทําคืนอาบัติก็ดี เพราะไมสละทิฎฐิลามกเสียก็ดี นี้ ชื่อสังวาสนาสนะ. พวกภิกษุทําทัณฑกรรม (แกสมณุเทศ) วา เจาคนเลว เจา
จงไปเสีย จงฉิบทายเสีย นี้ ชื่อทัณฑกัมมนาสนะ. แตในฐานะนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาลิงคนาสนะ จึงตรัสวา พวกเธอจงนาสนะ
ภิกษุณีเมตติยาเสีย ดังนี้.
ดวยคําวา อิเม จ ภิกฺขุ อนุยฺุชถ นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงพระประสงค นี้วา ภิกษุณีนี้ มิใชผูกระทําตามธรรมดาของตน คง
ถูกพวกภิกษุอื่นยุยงแนนอน; เพราะเหตุนั้น พวกเธอจงสอบสวน คือ
จงสืบสวนหา จงรูตัวภิกษุผูยุยงเหลานี้.
ถามวา ก็ภิกษุณีเมตติยา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับสั่งใหสึกเสีย
ดวยปฏิญญา หรือทรงใหสึกดวยไมปฏิญญา.
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แกวา ในการทักทวงนี้ มีคําที่จะตองกลาวเพิ่มบางเล็กนอย, ชั้น
แรกถาทรงใหสึกดวยปฏิญญา, พระเถระจะเปนผูกระทํา (ผิด), ถาทรง
ใหสึกดวยไมปฏิญญา, พระเถระจะเปนผูไมทํา (ผิด) ไมมีโทษ.
[เรื่องตีความหมายบาลีพระวินัยผิดตกลงกันไมได]
แมในกาลแหงพระเจาภาติราช พระเถระสํานักมหาวิหารและ
สํานักอภัยติรีวิหาร ไดมกี ารวิวาทกัน (ถกเถียงกัน) ในเพราะวาทะนี้แล.
ฝายสํานักอภัยติรีวิหาร อางสูตรของตนกลาววา ในวาทะของพวกทาน
พระเถระเปนผูทํา (ผิด). ฝายสํานักมหาวิหารอางสูตรของตนกลาววา ใน
วาทะของพวกทาน พระเถระเปนผูทํา (ผิด). ปญหาจึงตกลงกันไมได.
พระราชาทรงทราบ (ขาวันน) แลวรับสั่งใหพระเถระทั้งหลายประชุมกัน
ทรงสั่งบังคับอํามาตยเชื้อชาติพราหมณนามวา ทีฆการายนะวา เธอจงฟง
ถอยคําของพระเถระทั้งหลาย. ไดยินวา อํามาตยเปนบัณฑิต ฉลาดใน
ภาษาอื่น. อํามาตยนั้นกลาววา ทานขอรับ ! ขอพระเถระจงกลาวสูตร
เถิด. ลําดับนั้น พระเถระสํานักอภัยติรีวิหาร ไดกลาวสูตรของตนวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ถาเชนนั้น พวกเธอจงใหนางภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย
ดวยปฎิญญาของตน. อํามาตยเรียนวา พระคุณเจาผูเจริญ ! ในวาทะของ
พวกทาน พระเถระเปนผูทํา (ผิด) มีโทษ.
ฝายพระเถระสํานักมหาวิหาร ไดกลาวสูตรของตนวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! ถาเชนนั้น พวกเธอจงใหนางภิกษุณีเมตติยาสืกเสีย. อํามาตย
เรียนวา พระคุณเจาผูเจริญ ! ในวาทะของพวกทาน พระเถระไมใชผูทํา
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(ผิด) ไมมีโทษ. ก็ใน ๒ สูตรนี้ สูตรไหนถูกเลา ? สูตรที่กลาวภายหลัง
ถูก, เพราะสูตรนี้ พระอรรถกถาจารยทั้งหลายวิจารณไวแลว.
ภิกษุตามกําจัดภิกษุดวยอันติมวัตถุอันไมมีมูล เปนสังฆาทิเสส
ตามกําจัด นางภิกษุณี เปนทุกกฏ. แตในกุรุนทีกลาววา เปนปาจิตตีย
เพราะมุสาวาท. ในนัยกอนและนัยหลังนั้น มีการพิจารณาดังตอไปนี้:นัยตน เปนเพียงทุกกฏเทานั้น ถูกกอน เพราะมีความประสงคจะตาม
กําจัด. แมเมื่อมีการกลาวเท็จ ก็เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุ ในเพราะภิกษุ
ดวยกัน และแมเมื่อมีการกลาวเท็จ ก็เปนปาจิตตีย เพราะโอมสวาท
เทานั้น แกภิกษุผูมีความเห็นวาบริสุทธิ์ โจทภิกษุผูไมบริสุทธิ์ ดวย
ความประสงคจะดา ไมใชเปนปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท ฉันใด,
แมในอธิการนี้ ก็ฉันนั้น เปนปาจิตตีย เพราะสัมปชานมุสาวาท ไมถกู
เพราะมีความประสงคจะตามกําจัด. เปนเพียงทุกกฏเทานั้น ถูกแลว. แม
นัยหลัง เปนปาจิตตียอยางเดียว ก็ถูก เพราะเปนมุสาวาท. แตจาก
หลักฐานทางพระบาลี ไมมีคําวา เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุ ในเพราะภิกษุ
ดวยกัน ดวยความประสงคจะตามกําจัด, เปนสังฆาทิเสสในเพราะภิกษุ
ดวยกัน แกภิกษุผูมีความประสงคจะดา เพราะมุสาวาท, แตเปนทุกกฏ
แกภิกษุผูมีความประสงคจะดา ในเพราะโอมสวาท และเพราะตามกําจัด
นางภิกษุณี, มีคําวา เปนปาจิตตีย ในเพราะสัมปชานมุสาวาท; เพราะ
เหตุนั้น เปนปาจิตตียอยางเดียว จึงถูก. ก็ในวาทะนั้นบัณฑิตควรพิจารณา
ดังตอไปนี้:ถามวา เมื่อไมมีความประสงคจะตามกําจัด (โจท) เปนปาจิตตีย,
เมื่อมีความประสงคจะตามกําจัดนั้น จะพึงเปนอะไรเลา ?
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แกวา บรรดาปาจิตตียและสังฆาทิเสสนั้น เพราะแมเมื่อสําเร็จเปน
ปาจิตตีย แกภิกษุผูพูดเท็จ พระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงปรับปาจิตตียไว
ตางหาก ในเพราะการโจทดวยสังฆาทิเสสไมมีมูล; เพราะฉะนั้น เมื่อมี
ความประสงคจะโจท โอกาสแหงปาจิตตีย ในเพราะสัมปชานมุสาวาท
จึงไมปรากฎ และไมอาจที่จะไมเปนอาบัติแกภิกษุผูโจทก; เพราะฉะนั้น
บรรดานัยทั้งสองนี้ นัยตนแล ปรากฎวา บริสุทธิ์กวา.
อนึ่ง นางภิกษุณีโจทนางภิกษุณีดวยอันติมวัตถุอันหามูลมิได เปน
สังฆาทิเสส, โจทภิกษุ เปนทุกกฏ. บรรดาสังฆาทิเสสและทุกกฏนั้น
สังฆาทิเสสเปนวุฎฐานคามี (ออกไดดวยการอยูกรรม) ทุกกฏเปนเทสนาคามี (ออกไดดวยกายแสดง) การนาสนะภิกษุณี เพราะสังฆาทิเสสและ
ทุกกฏเหลานี้ จึงไมมี. อนึ่ง นางภิกษุณีเมตติยานั้นยืนกลาวเท็จตอพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาใดเลา ดวยเหตุนั้น นางจึงเปนปาจิตตีย ใน
เพราะสัมปชานมุสาวาท, เพราะปาจิตตียแมนี้นาสนะก็ไมมี. แตเพราะ
นางภิกษุณีเมตติยานั้น ตามปกติแล เปนภิกษุณีเลวทรามทุศีล, และ
เดี๋ยวนี้นางก็กลาวดวยความสําคัญวา เราเองแล เปนผูทุศีล, เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงรับสั่งใหสึกนางภิกษุณีนั้นเสีย เพราะความเปนผูไม
บริสุทธิ์นั่นแล.
ขอวา อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา มีความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา พวกเธอจงใหนางภิกษุณีเมตติยาสึกเสียอยางนี้ และจงสอบสวน
ภิกษุเหลานี้ แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาสูพระวิหาร. ภิกษุเหลานั้น เห็น
นางภิกษุณีนั้น ถูกภิกษุเหลานั้นใหสึกอยู ดวยคําวา พวกทานจงใหผา
ขาวแกภิกษุณีนี้เดี่ยวนี้ จึงไดประกาศความผิดของตน เพราะเปนผูมี
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ความประสงคจะชวยนางภิกษุณีนั้นใหพนผิด. เพื่อแสดงเนื้อความนี้
พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย จึงกลาวคําวา อถโข เมตฺติยภุมฺมชกา
เปนอาทิ.
[แกอรรถสิกขาบทวิภังคสังฆาทิเสสที่ ๘]
สองบทวา ทุฏโ โทโส ไดแก เปนผูถูกโทสะประทุษรายและ
เปนผูประทุษราย. จริงอยู เมื่อโทสะเกิดขึ้นแลว บุคคลยอมเปนผูชื่อวา
ถูกโทสะนั้นประทุษรายแลว คือ ใหละความเปนปกติเสีย; เพราะฉะนั้น
ทานจึงเรียกวา ทุฏฐะ (ขัดใจ). และผูมีความขัดใจนั้น ยอมประทุษราย
ผูอื่น คือทําผูอื่นใหพินาศ; เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกวา โทสะ. ดวย
ประการอยางนี้ คําวา ทุฏโ โทโส นี้ แสดงโดยความตางแหงอาการ
ของบุคคลเพียงคนเดียว ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ทุฏโ โทโสติ
ทูสิโต เจว ทูสโก จ. ในคําวา ทุฏโ โทโส นัน้ ผูศึกษาควรคนหา
ลักษณะแหงศัพท. ก็เพราะวา บุคคลผูพรั่งพรอมดวยความแคนเคืองนั้น
ถึงการนับวา ขัดใจ มีโทสะ ยอมเปนผูตั้งอยูในความเปนผูโกรธเปนตน
ทีเดียว; เพราะเหตุนั้น ในบทภาชนะแหงสองบทวา ทุฏโ  โทโส นั้น
ทานจึงกลาวคํามีคําวา กุปโต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กุปโต ไดแก ถึงภาวะกําเริบ คือภาวะ
ที่เคลื่อนไปจากปกติ.
บทวา อนตฺตมโน ไดแก ผูไมมีใจเปนของตน คือมีจิตไม
ตั้งอยูในอํานาจของตน. อีกอยางหนึ่ง ผูมีใจอันปติและสุขไมซึมซาบ
คือมีจิตตกไปเสียจากปติและสุข; เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อนัตตมนะ
(ไมถูกใจ).
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บทวา อนภิรทฺโธ คือ ไมประสบความสุข, อีกอยางหนึ่ง ผูไมถึง
ความแจมใส; ฉะนั้น จึงชื่อวา อนภิรทั ธะ (ไมพอใจ). จิตของเขานั้น
ถูกปฏิฆะกระทบแลว; เหตุนั้น เขาจึงชื่อวา อาหตจิตตะ (แคนใจ).
ตะปู คือ ปฏิฆะ กลาวคือ ความที่จิตแขงกระดาง และจิตยุงเหยิงดุจ
หยากเยื่อ เกิดแลวแกบคุ คลนั้น; เพราะฉะนั้น ผูนั้น จึงชื่อวา ขีลชาตะ
(เจ็บใจ).
บทวา อปฺปตีโต ไดแก ไมถึงเฉพาะ (ไมแชมชื่น) คือเวนจากปติ
และสุขเปนตน, ความวา อันปติและสุขเปนตนไมซาบซาน. แตในบท
ภาชนะทานพระอุบาลีกลาววา เตน จ โกเปน เปนตน เพื่อแสดงธรรม
ทั้งหลายที่มีอํานาจทําใหไมแชมชื่น.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา เตน จ โกเปน ไดแก เพราะความ
โกรธที่เปนเหตุใหเรียกภิกษุนั้นวา ผูมีความขัดใจ และโกรธ. แทจริง
คําทั้งสองนี้อาการเดียวกัน เพราะใหละปกติภาพ.
คําวา เตน จ โทเสน ไดแก เพราะโทสะที่เปนเหตุใหเรียกภิกษุ
นั้นวา มีโทสะ. ดวยบททั้ง ๒ นี้ ทานพระอุบาลีแสดงสังขารขันธ
เหมือนกัน .
คําวา ตาย จ อนตฺตมนตาย ไดแก เพราะความไมถูกใจที่เปน
เหตุใหเรียกภิกษุนั้นวา ผูไมถูกใจ.
คําวา ตาย จ อนภิรทฺธิยา ไดแก เพราะความไมพอใจที่เปนเหตุ
ใหเรียกภิกษุนั้นวา ผูไมพอใจ. ดวยคําทั้งสองนี้ทานพระอุบาลีแสดง
เวทนาขันธ.
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[อธิบายเรื่องอธิกรณมมี ูลและไมมมี ูล]
ในคําวา อมูลเกน ปาราชิเกน นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้:ปาราชิกนั้น ไมมีมูล; เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อมูลกะ. ก็ความที่ปาราชิกนั้นไมมีมลู นั้น ทรงประสงคเอาดวยอํานาจแหงโจทก ไมใชดวยอํานาจ
แหงจําเลย เพราะฉะนั้น เพื่อทรงแสดงเนื้อความนั้น ในบทภาชนะ
ทานพระอุบาลีจึงกลาววา ที่ชื่อวาไมมีมูล คือไมไดเห็น ไมไดยิน ไมได
รังเกียจ.
ดวยบทภาชนะวา อหิฏ เปนตนนั้น ทานแสดงอธิบายนี้ไววา
ปาราชิกที่โจทกไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ ในตัวบุคคลผูเปนจําเลย
ชื่อวา ไมมมี ูล เพราะไมมีมูล กลาวคือการเห็น การไดยิน และการ
รังเกียจนี้. ก็จําเลยนั้น จะตองปาราชิกนั้น หรือไมตองก็ตามที, ขอที่
จําเลยตองหรือไมตองนี้ ไมเปนประมาณในสิกขาบทนี้.
ในบทวา อทิฏ เปนตนนั้น ที่ชื่อวา ไมไดเห็น คือไมไดเห็น
ดวยจักษุประสาท หรือดวยทิพยจักษุของตน. ชือ่ วา ไมไดยิน คือไมได
ยินใคร ๆ เขาพูดกันเหมือนอยางนั้น. ทีช่ ื่อวา ไมไดรังเกียจ คือไมได
รังเกียจดวยจิต.
ที่ชื่อวา ไดเห็น คือตนเองหรือคนอื่นไดเห็นดวยจักษุประสาทหรือ
ดวยทิพยจักษุ. ทีช่ ื่อวา ไดยิน คือไดยินมาเหมือนอยางที่ไดเห็นนั่นเอง.
ที่ชื่อวา ไดรังเกียจ คือตนเอง หรือคนอื่นรังเกียจ. ในเรื่องไดเห็น
เปนตน ตนเองไดเห็นมา จึงชื่อวา ไดเห็น. แตลกั ษณะทั้งหมดนี้ คือ
คนอื่นไดเห็น ตนเองไดยิน คนอื่นไดยิน คนอืน่ ไดรังเกียจ ตั้งอยูใน
ฐานที่ตนไดยินมาเทานั้น. ก็เรื่องที่รงั เกียจ มี ๓ อยาง คือรังเกียจดวย
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อํานาจไดเห็น ๑ รังเกียจดวยอํานาจไดยิน ๑ รังเกียจดวยอํานาจไดทราบ
๑. ในเรื่องรังเกียจ ๓ อยางนั้น ที่ชื่อวา รังเกียจดวยอํานาจไดเห็น คือ
ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปยังพุมไมแหงหนึ่งใกลหมูบาน ดวยการถายอุจจาระและ
ปสสาวะ, หญิงแมคนใดคนหนึ่ง ก็เขาไปยังพุมไมนั้นดวยกรณียกิจบาง
อยางเหมือนกัน แลวกลับไป, ทั้งภิกษุก็ไมไดเห็นผูหญิง ทัง้ ผูหญิงก็ไม
ไดเห็นภิกษุ, ทั้งสองคนตางก็หลีกไปตามชอบใจ ไมไดเห็นกันเลย, ภิกษุ
อีกรูปหนึ่งกําหนดหมายเอาการที่คนทั้งสองออกไปจากพุมไมนั้น จึง
รังเกียจวา ชนเหลานี้กระทํากรรมแลว หรือจักกระทําแนแท นี้ ชื่อวา
รังเกียจดวยอํานาจไดเห็น.
ที่ชื่อวา รังเกียจดวยอํานาจไดยิน คือคนบางคนในโลกนี้ ไดยิน
คําปฏิสันถารเชนนั้นของภิกษุกับมาตุคาม ในโอกาสที่มืด หรือกําบัง คน
อื่นแมมีอยูในที่ใกล ก็ไมทราบวา มี หรือไมมี, เขารังเกียจวา ชน
เหลานี้ทํากรรมแลว หรือวา จักทําแนนอน นี้ชื่อวา รังเกียจดวยอํานาจ
ไดยิน.
ทีช่ ื่อวารังเกียจดวยอํานาจไดทราบ คือ ตกกลางคืนพวกนักเลง
เปนอันมาก ถือเอาดอกไมของหอม เนื้อและสุราเปนตนแลว ไปยัง
วิหารชายแดนแหงหนึ่งพรอมกับพวกสตรี เลนกันตามสบายที่มณฑป
หรือที่ศาลาฉันเปนตน ทิ้งดอกไมเปนตนใหกระจัดกระจาย แลวพากัน
ไป, ในวันรุงขึ้น พวกภิกษุเห็นอาการแปลกนัน้ แลวพากันสืบหาวา นี้
เปนกรรมของใคร ? ก็ในบรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางรูปลุกขึ้นแต
เชาตรู ปฏิบัติมณฑป หรือศาลาฉันดวยมุงวัตรเปนใหญ จําเปนตองจับ
ตองดอกไมเปนตน, บางรูปตองทําการบูชาดวยดอกไมเปนตน ที่ตนนํา
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มาจากตระกูลอุปฏฐาก, บางรูปตองดื่มยาดองชื่ออริฏฐะเพื่อเปนยา. ครั้ง
นั้น พวกภิกษุเหลานั้นผูสืบหาวา กรรมนี้ของใคร ? จึงดมกลิ่นมือและ
กลิ่นปาก แลวรังเกียจภิกษุเหลานั้น, นี้ชื่อวารังเกียจดวยอํานาจไดทราบ.
ในเรื่องไดเห็นเปนตนนั้น เรื่องไดเห็นที่มีมูลก็มี ที่ไมมีมูลก็ม,ี
เรื่องไดเห็นนั่นเอง มีมูลดวยอํานาจแหงสัญญาก็มี ไมมีมลู ดวยอํานาจ
แหงสัญญาก็มี. แมในเรือ่ งไดยิน ก็นัยนี้. แตในเรื่องที่รังเกียจ เรื่องที่
รังเกียจดวยอํานาจไดเห็น มีมลู ก็ม,ี ไมมีมูลก็ม,ี เรื่องที่รังเกียจดวย
อํานาจไดเห็นนั้นเอง มีมูลดวยอํานาจแหงสัญญาก็มี, ไมมีมูลดวยอํานาจ
แหงสัญญาก็มี. ในเรื่องที่รังเกียจ ดวยการไดยิน และการไดทราบก็นัยนี้.
ในคําวา มีมลู เปนตนนั้น เรื่องไดเห็นที่ชื่อวามีมูล คือเขาไดเห็น
ภิกษุตองปาราชิกจริง ๆ แลวกลาววา ขาพเจาเห็น. ที่ชื่อวา ไมมีมูล
คือเขาเห็นภิกษุออกมาจากโอกาสกําบัง แตไมเห็นการลวงละเมิด กลาววา
ขาพเจาเห็น. เรื่องที่เห็นนั่นเอง ชื่อวา มีมูลดวยอํานาจแหงสัญญา คือ
เขาเพียงแตไดเห็นเทานั้น เปนผูมีความสําคัญวาไดเห็น แลวโจท. ที่
ชื่อวา ไมมมี ูลดวยอํานาจแหงสัญญา คือในเบื้องตน เขาเห็นการลวง
ละเมิดดวยปาราชิก ภายหลังกลับเกิดมีความสําคัญวา ไมไดเห็น. ผูนั้น
ทําใหไมมีมูลดวยสัญญา แลวโจทวา ขาพเจาเห็น. แมเรือ่ งที่รังเกียจ
ดวยอํานาจแหงการไดยิน และไดทราบ ก็พึงทราบโดยพิสดารตามนัยนี้
แล. ก็ในสิกขาบทนี้ เมื่อภิกษุโจทภิกษุที่ตนเห็น แมโดยอาการทุกอยาง
ดวยปาราชิกที่มีมูล หรือมีมูลดวยอํานาจแหงสัญญา ไมเปนอาบัติ. เปน
อาบัติแตเฉพาะภิกษุผูโจท ดวยปาราชิกอันหามูลมิได หรือไมมีมูลดวย
อํานาจแหงสัญญา.
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บทวา อนุทฺธเสยฺย ไดแก พึงกําจัด คือพึงขจัด ขมขู ครอบงํา.
ก็เพราะภิกษุโจทดวยตนเองก็ดี ใชใหผูอื่นโจทก็ดี ชื่อวา ยอมทําการ
กําจัดนั้นทั้งนั้น; ฉะนั้น ในบทภาชนะ ทานพระอุบาลี จึงกลาววา
โจทเองก็ตาม ใชใหผูอื่นโจทก็ตาม.
ในสองบทวา โจเทติ วา โจทาเปติ วา นั้น บทวา โจเทติ มี
ความวา ภิกษุโจทเองดวยคําเปนตนวา ทานเปนผูตองธรรมถึงปาราชิก
ดังนี้ เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุนั้น ทุก ๆ คําพูด.
บทวา โจทาเปติ มีความวา สั่งภิกษุอื่นผูยืนอยูใกลๆ กับตน,
ภิกษุผูรับสั่งนั้นโจทภิกษุนั้น ตามคําของภิกษุผูสั่งนั้น, เปนสังฆาทิเสส
แกภิกษุผูสั่งใหโจททุก ๆ คําพูดเหมือนกัน. ที่นั้นฝายภิกษุผูรับสั่งนั้นโจท
วา เรื่องที่ขาพเจาไดเห็น ไดยินมีอยู ดังนี้ ก็เปนสังฆาทิเสสแกภิกษุ
ทั้งสองรูปทุก ๆ คําพูดเหมือนกัน.
[อธิบายลักษณะแหงการโจทตาง ๆ]
ก็แล เพื่อความฉลาดในประเภทแหงการโจท ในสิกขาบทนี้
บัณฑิตพึงทราบจตุกกะเปนตนวาวัตถุอยางเดียว และผูโจทยก็คนเดียว
กอน. บรรดาจตุกกะเหลานั้น ภิกษุรูปหนึ่งโจทภิกษุรูปหนึ่งดวยวัตถุอัน
หนึ่ง. การโจทนี้ มีวัตถุเดียว ผูโจทกก็คนเดียว. ภิกษุมีจํานวนมาก
ดวยกัน โจทภิกษุรูปหนึ่งดวยวัตถุอันหนึ่ง ดุจพวกภิกษุฉัพพัคคีย ๕๐๐
รูป มีภิกษุเมตติยะ และภิกษุภุมมชกะเปนหัวหนา โจททานพระทัพพมัลลบุตร ฉะนั้น การโจทนี้ มีวัตถุเดียว มีผูโจทกตาง ๆ กัน. ภิกษุ
รูปหนึ่ง โจทภิกษุรูปหนึ่ง ดวยวัตถุมากหลายดวยกัน, โจทนี้มีวัตถุตาง ๆ
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กัน มีผูโจทกคนเดียว. ภิกษุมีจํานวนมากดวยกัน การโจทภิกษุมากรูป
ดวยกัน ดวยวัตถุมากหลาย, การโจทนี้ มีวัตถุตา งกัน มีผูโจทกตางกัน.
ถามวา ก็ใครยอมไดเพื่อจะโจท ใครยอมไมได ?
ตอบวา ภิกษุบางรูปเชื่อคําของโจทกที่เพลา ยอมไมไดเพื่อจะโจท
กอน.
ที่ชื่อวา โจทกเพลา คือเมื่อพวกภิกษุมากดวยกัน นั่งประชุม
สนทนากัน ภิกษุรูปหนึง่ พูดถึงวัตถุปาราชิก ปรารภถึงภิกษุรูปหนึ่งไม
เจาะจงตัว. ภิกษุอื่นไดยินคําของภิกษุนั้น จึงไปบอกแกภิกษุเจาตัวนอก
นี้. ภิกษุรูปนั้น จึงไปหาเธอ กลาววา ไดยินวา ทานพูดอยางนี้ ๆ ถึง
ผมหรือ ? เธอจึงตอบวา ผมไมรูรูปการณจะเปนอยางนี้, แตในขณะที่
พูด มีถอยคําที่ผมพูดไมเจาะจง, หากผมรูวาคําพูดนี้ จะเกิดทุกขแกทาน,
ผมจะไมพึงพูดถอยคําแมเทานี้เลย. นี้ชื่อวา โจทกเพลา. โจทกบางรูป
ถือเอาคําพูดสนทนานั้นของเธอ ไมไดเพื่อจะโจทภิกษุนั้น. แตพระมหาปทุมเถระไมเชื้อถอยคํานี้ กลาววา ภิกษุผูสมบูรณดวยศีล ยอมไดเพื่อ
จะโจทภิกษุ หรือภิกษุณี และภิกษุณีผูมีศีลสมบูรณ ยอมไดเพื่อจะโจท
เฉพาะภิกษุณีเทานั้น ดังนี้. ฝายพระมหาสุมเถระกลาววา สหธรรมิกทั้ง ๕
ยอมได ดังนี้. ฝายพระโคทัตตเถระกลาววา ใคร ๆ จะไมไดเพื่อจะโจท
หามิได แลวอางสูตรนี้วา ฟงคําของภิกษุแลวจึงโจท, ฟงคําของภิกษุณี
แลวจึงโจท, ฯลฯ ฟงคําของพวกสาวกเดียรถียแลวจึงโจท. ในวาทะ
ของพระเถระทั้ง ๓ รูป พึงปรับตามปฏิญญาของจําเลยเทานั้น.
ก็ธรรมดาการโจทนี้ เมื่อภิกษุแมสงทูตก็ดี หนังสือก็ดี ขาวสาสน
ก็ดี ไปโจท ยังไมถึงที่สุดกอน. แตเมื่อบุคคลยืนอยูในที่ใกล ๆ โจท
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ดวยหัวแมมือ หรือดวยการเปลงวาจาเทานั้น จึงถึงที่สุด. จริงอยู การ
บอกลาสิกขาบทอยางเดียว ไมถึงที่สุดดวยหัวแมมือ สวนการตามกําจัด
นี้ และการอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมีจริง ยอมถึงทีเดียว. ภิกษุใด หมาย
โจทภิกษุรูปหนึ่งในสถานที่ภิกษุสองรูปยืนอยูดวยกัน, ถารูปที่เขาหมาย
โจทนั้นรูตัว, การโจทนั้น ยอมถึงที่สุด, อีกรูปหนึ่งรูยังไมถึงที่สุด. ผู
โจทหมายโจททั้งสองรูป, รูปหนึ่งรู หรือวา รูทงั้ สองรูปก็ตาม ยอม
ถึงที่สุด. ในโจทกมากรูปดวยกัน ก็นัยนี้. อันธรรมดาวา จะรูไดใน
ทันทีทันใดนั้น ทําไดยาก. แตเมื่อคิดคํานึงตามความรูปปกติ* จึงรู ก็จัด
วาเปนอันรูไดเหมือนกัน. ถารูไดในภายหลัง ยิง่ ไมถึงที่สุด. จริงอยู
สิกขาบทเหลานี้ คือการบอกลาสิกขา อภูตาโรจนสิกขาบท ทุฏุลลวาจาสิกขาบท อัตตกามสิกขาบท ทุฎฐโทสสิกขาบท และภูตาโรจนสิกขาบท
ทั้งหมดมีขอกําหนดอยางเดียวกันทั้งนั้น.
[อรรถกถาธิบายการโจท ๒ และ ๔ อยางเปนตน]
ก็การโจททั้ง ๒ นี้ ดวยอํานาจกายและวาจาอยางนั้น ยังแยกเปน
๓ อยางไดอีก คือ โจทตามที่ไดเห็น โจทตามที่ไดยิน โจทตามที่
รังเกียจ.
ยังมีการโจทอีก ๔ อยาง คือโจทดวยศีลวิบัติ ๑ โจทดวยอาจารวิบัติ ๑ โจทดวยทิฏฐิวิบัติ ๑ โจทดวยอาชีววิบัติ ๑. บรรดาการโจท
๔ อยางนั้น การโจทดวยศีลวิบัติ พึงทราบดวยอํานาจแหงกองอาบัติหนัก
* วิมติริโนทนีฎีกา สมเยนาติ ปกติยา ชานนกฺขเณ, แปลวา คําวาสมัย คือ ในขณะรู
ไดตามปกติ.
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๒ กอง. โจทดวยอาจารวิบัติ พึงทราบดวยอํานาจแหงกองอาบัติที่เหลือ.
โจทดวยทิฏฐิวิบัติ พึงทราบดวยอํานาจแหงมิจฉาทิฏฐิและอันตคาหิกทิฏฐิ.
โจทดวยอาชีววิบัติ พึงทราบดวยอํานาจแหงสิกขาบท ๖ ทีท่ รงบัญญัติ
เพราะอาชีพเปนเหตุ.
การโจทยังมีอีก ๔ อยาง คือโจทระบุวัตถุ ๑ โจทระบุอาบัติ ๑
การหามสังวาส ๑ การหามสามีจิกรรม ๑. บรรดาการโจท ๔ อยางนั้น
โจทที่เปนไปอยางนี้วา ทานเสพเมถุนธรรม, ทานลักทรัพย, ทานฆา
มนุษย, ทานอวดคุณวิเศษที่ไมเปนจริง ชื่อวา โจทระบุวัตถุ. โจทที่
เปนไปโดยนัยมีอาทิอยางนั้นวา ทานตองเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ ชื่อวา
โจทระบุอาบัติ. โจทที่เปนไปอยางนี้วา อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี รวมกับทานไมมี ชื่อวา การหามสังวาส. แตดวยอาการเพียง
เทานี้ การโจทยังไมถึงที่สุด. เมื่อพูดเชื่อมตอกับคําเปนตนวา ทานไม
เปนสมณะ ไมใชเหลากอแหงศากยบุตร จึงถึงที่สุด. การไมกระทํากรรม
มีการกราบไหว ลุกรับ ประคองอัญชลี และพัดวี เปนตน ชื่อวา การ
หามสามีจิกรรม.
การไมทาํ สามีจิกรรมนั้น พึงทราบ ในเวลาที่ภิกษุผูกําลังทําการ
กราบไหวเปนตนตามลําดับ ไมกระทําแกภิกษุรูปหนึ่ง กระทําแกภิกษุที่
เหลือ. ก็ดวยอาการเพียงเทานี้ ชื่อวา โจท. สวนอาบัติยังไมถึงที่สุด.
แตเมื่อถูกถามวา ทําไม ทานจึงไมกระทําการกราบไหวเปนตน แกเราเลา ?
แลวพูดเชื่อมตอ ดวยคําเปนตนวา ทานไมใชสมณะ ทานไมใชเหลากอ
แหงศากยบุตร นั่นแหละ อาบัติจึงถึงที่สุด. ก็ภกิ ษุอาปุจฉาสิ่งที่ตนตอง
การดวยขาวตมและขาวสวยเปนตน, ดวยคําเพียงเทานั้น ยังไมจัดเปน
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การโจท. ในปาฎิโมกขัฏฐปนขันธกะ ทานพระอุบาลีเถระกลาวโจทไว
อีกถึง ๑๑๐ อยาง คือการโจทที่ไมเปนธรรม ๕๕ ที่เปนธรรม ๕๕ อยาง
นี้ คือแตงตั้งแตพระดํารัสที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! การพักปาฏิโมกข
ที่ไมเปนธรรมมีหนึ่ง, การพักปาฏิโมกขที่เปนธรรมมีหนึ่ง จนถึงการพัก
ปาฏิโมกขที่ไมเปนธรรม ๑๐ การพักปาฏิโมกขท่เี ปนธรรม ๑๐. การ
โจทเหลานั้น เปน ๓๓๐ คือ ของภิกษุผโจทดวยการไดเห็นเอง ๑๑๐,
ของภิกษุผูโจทดวยการไดยิน ๑๑๐, ของภิกษุผูโจทดวยความรังเกียจ ๑๑๐
การโจทเหลานั้น เอา ๓ คูณ คือสําหรับภิกษุผูโจทดวยกาย ผูโจทดวย
วาจา ผูโจทดวยกายและวาจา จึงรวมเปน ๙๙๐. การโจท ๙๙๐ เหลา
นั้น ของภิกษุผโู จทดวยตนเองก็ดี ใชใหผูอื่นโจทก็ดี มีจํานวนเทานั้น
เหมือนกัน; เพราะฉะนั้น จึงเปนโจท ๑,๙๘๐ อยาง. บัณฑิตพึงทราบ
อีกวา การโจทมีหลายพัน ดวยอํานาจโจทที่มีมูลและไมมีมูล ในความ
ตางแหงมูลมีเรื่องที่ไดเห็นเปนตน.
[อธิบายโจทกและจําเลยตามอรรถถานัย]
อนึ่ง พระอรรถกถาจารยพระอรรถกถาจารยในฐานะนี้แลว นําเอาสูตรเปนอัน
มากที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว ในอุบาลีปญจกะเปนตน อยางนั้นวา
ดูกอนอุบาลี ! ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ พึงรับอธิกรณประกอบดวย
องค ๕ และวา ดูกอนอุบาลี ! ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึง
พิจารณาธรรม ๕ อยางในตนแลว โจทผูอื่น ดังนี้ แลวกลาวลักษณะ
อธิกรณ ธรรมเนียมของโจทก ธรรมเนียมของจําเลย กิจที่สงฆจะพึงทํา
และธรรมเนียมของภิกษุผูวาความ (ผูสอบสวน) ทั้งหมด โดยพิสดารไว
๑

๒

๑. วิ. ปริวาร. ๘/๔๖๕. ๒. วิ. ปริวาร. ๘/๔๖๙.
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ในอรรถกถา. ขาพเจาจักพรรณนาลักษณะอธิกรณเปนตนนั้น ในที่ตาม
ที่มาแลวนั่นแล.
ก็เมื่อเรื่องถูกนําเขาในทามกลางสงฆแลว ดวยอํานาจแหงโจท
อยางใดอยางหนึ่ง บรรดาโจทซึ่งมีประเภทดังกลาวแลวนี้ สงฆพึงถาม
โจทกและจําเลยวา พวกทานจักพอใจดวยการวินิจฉัยของพวกเราหรือ ?
ถาโจทกและจําเลยกลาววา พวกกระผมจักพอใจ สงฆพึงรับอธิกรณนั้น.
แตถาทั้งสองฝายกลาววา ขอพวกทานวินิจฉัยดูกอนเถิด ขอรับ ! ถาการ
วินิจฉัยนั้นจักควรแกพวกกระผม, พวกกระผมจักยอมรับ, พึงกลาวคํา
มีอาทิวา พวกทานจงไหวพระเจดียกอน แลวพึงวิสัชนาทําพระสูตรให
ยาว. ถาพวกเธอ เหน็ดเหนื่อยตลอดกาลนาน เปนผูมีบริษัทหลีกไปเสีย
ขาดพรรคพวก จึงขอรองใหม, พระวินัยธรพึงหามเสียถึง ๓ ครั้ง แลว
พึงวินิจฉัยอธิกรณของพวกเธอ ในเวลาพวกเธอหมดความมานะจองหอง.
และพวกภิกษุที่สงฆสมมติเมื่อจะวินิจฉัย ถามีบริษัทหนาแนนดวยพวก
อลัชชี, พึงวินิจฉัยอธิกรณนั้น ดวยอุพพาหิกาญัตติ, ถาบริษัทหนาแนน
ดวยพวกคนพาล, พึงกลาววา พวกทานจงแสวงหาพระวินัยธร ที่ชอบ
พอของพวกทาน ๆ เถิด ใหแสวงหาพระวินัยธรเอาเอง แลวพึงระงับ
อธิกรณนั้นโดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน ซึ่งเปนเครื่องระงับ
อธิกรณนั้น.
ก็ในธรรมวินัยและสัตถุศาสนนั้น เรื่องที่เปนจริง ชื่อวา ธรรม.
การโจทและการใหการ ชื่อวา วินัย. ญัตติสมบัติและอนุสาวนาสมบัติ
ชื่อวา สัตถุศาสน. เพราะฉะนั้น เมื่อโจทกยกเรื่องขึ้นฟอง พระวินัยธร
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พึงถามจําเลยวา เรื่องนี้ จริง หรือไมจริง ? พระวินัยธร สอบสวนเรื่อง
อยางนี้แลว โจทดวยเรื่องที่เปนจริง ใหจําเลยใหการแลว พึงระงับ
อธิกรณนั้นดวยญัตติสมบัติและอนุสาวนาสมบัติ.
ถาวา ในโจทกและจําเลยนั้น โจทกเปนอลัชชี โจทจําเลยผูเปน
ลัชชี และโจทกอลัชชีนั้นเปนพาล ไมฉลาด, พระวินัยธรไมพึงใหการ
ซักถามแกเธอ. แตพึงกลาวอยางนี้ ทานโจทภิกษุนั้นเพราะเรื่องอะไร ?
แนนอนโจทกนั้นจักกลาววา ทานเจริญ ! ทีช่ ื่อวากิมหินัง นี้ คืออะไร ?
พึงสงเธอไปเสียดวยคําวา ทานไมระจักแมคําวา กิมหินัง (ทานโจทภิกษุ
นั้นในเพราะเรื่องอะไร). ทานเปนคนโงเห็นปานนี้ ไมควรโจทผูอื่น.
พระวินัยธรไมพึงใหการซักถามแกเธอ. แตถาโจทกอลัชชีนั้น เปนบัณฑิต
เฉลียวฉลาด สามารถจะกลบเกลื่อนใหสําเร็จได ดวยเรื่องที่ไดเห็น หรือ
ดวยเรื่องที่ไดยิน, พึงใหการซักถามแกโจทกนั้น แลวกระทํากรรมตาม
ปฏิญญาของจําเลยผูเปนลัชชีนั่นแล. ถาลัชชีโจทอลัชชี, และลัชชีนั้นเปน
คนโง ไมเฉลียวฉลาด ไมอาจจะใหคําตอบขอซักถามได, พระวินัยธร
พึงใหนัยแกเธอวา ทานโจทภิกษุนั้นเพราะเรื่องอะไร ? เพราะเรื่องแหง
ศีลวิบัติ หรือเพราะเรื่องแหงวิบัติอยางหนึ่ง ในบรรดาอาจารวิบัติเปนตน
ถามวา ก็เพราะเหตุไร จึงควรใหนัยอยางนี้แกลัชชีนี้เทานั้น ไม
ควรใหแกอลัชชีนอกนี้เลา ? การลําเอียงเพราะอคติ ไมสมควรแกพวก
พระวินัยธรมิใชหรือ ?
แกวา การลําเอียงเพราะอคติ ไมสมควรเลย. แตการใหนัยนี้ ไม
จัดเปนการลําเอียงเพราะอคติ. การนีช้ ื่อวาเปนการอนุเคราะหธรรม. จริง
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อยู สิกขาบทพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติไว เพื่อตองการขมพวกอลัชชี
และเพื่อตองการยกยองพวกลัชชี.
ในลัชชีและอลัชชีเหลานั้น อลัชชีไดนัยแลว จักกลบเกลื่อนไป
เสีย. ฝายลัชชีไดนัยแลว จักกลาวยืนยันในเรื่องที่ไดเห็น โดยความสืบ
เนื่องกันกับเรื่องที่ไดเห็น ในเรื่องที่ไดยิน โดยความสืบเนื่องกันกับเรื่อง
ที่ไดเห็น ในเรื่องที่ไดยิน โดยความสืบเนื่องกันกับเรื่องที่ไดยิน. เพราะฉะนั้น การอนุเคราะหธรรม จึงสมควรแกลัชชีนั้น. ก็ถาวาลัชชีนั้น
เปนบัณฑิต เฉลียวฉลาด ยืนยันพูด, แตอลัชชีไมใหปฏิญญา ดวย
ปฏิเสธวา แมเรื่องนี้ก็ไมมี, ถึงเรื่องนั่นก็ไมมี. พึงปรับตามปฏิญญาของ
อลัชชีเหมือนกัน.
[วาดวยเรื่องทําตามปฏิญญาของจําเลยลัชชีและอลัชชี]
ก็แลเพือ่ แสดงใจความนั้น ผูศึกษาพึงทราบเรื่องดังตอไปนี้:ไดยินวา พระเถระจูฬาภัย ผูทรงไตรปฎก แสดงวินัยแกภิกษุทั้งหลาย
ภายใตโลหปราสาท เลิกในเวลาเย็น. ในเวลาพระเถระนั้นเลิก ภิกษุ ๒
รูปผูเปนความกันในอรรถคดี ไดยงั ถอยคําใหเปนไป. รูปหนึ่งไมให
ปฏิญญาโดยปฏิเสธวา แมเรื่องนี้ก็ไมมี, ถึงเรื่องนั้นก็ไมมี. คราวนั้น
เมื่อปฐมยามยังเหลือนอย พระเถระเกิดความเขาใจวาไมบริสุทธิ์ในบุคคล
นั้นวา ผูนี้ยืนยันพูด, แตผูนี้ไมใหปฏิญญา และเรื่องชักมาเปนอุทาหรณ
มีมาก, กรรมนี้ จักเปนของอันบุคคลนั้นทําแลวแนนอน. ครั้งนั้น
พระเถระไดใหสัญญาที่แผนกระเบื้องเช็ดเทาดวยดามพัดแลวกลาววา คุณ !
เราไมสมควรจะวินิจฉัย, เธอจงใหคนอื่นวินิจฉัยเถิด. พวกภิกษุถามวา
เพราะเหตุไร ขอรับ ? พระเถระไดบอกเนื้อความนั้น. ความเรารอนเกิด
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ขึ้นในกายของบุคคลผูเปนจําเลย. ครัง้ นั้น จําเลยไหวพระเถระแลวกลาววา
ธรรมดาพระวินัยธรผูเหมาะสมเพื่อวินิจฉัย ควรเปนผูเชนทานนั่นแหละ
และผูโจทกก็ควรเปนเชนทานผูนี้แล แลวนุงผาขาวกลาววา ผมทําให
ทานลําบากนานแลว ขอขมาพระเถระแลวหลีกไป.
อลัชชีภิกษุถูกลัชชีภิกษุโจทอยูอยางนั้น เมื่อเรื่องแมเปนอันมากเกิด
ขึ้นแลว ก็ไมใหปฏิญญา. อลัชชีภิกษุนั้น พระวินัยธรไมควรกลาวเลยวา
เปนผูบริสุทธิ์ ทั้งไมควรกลาววา เปนผูไมบริสุทธิ์. บุคคลนี้ ชื่อวาตาย
ทั้งเปน ชือ่ วาเนาทั้งดิบ. ก็ถาวา เรื่องแมอื่นเชนนั้นเกิดขึ้นแกเขา,
พระวินัยธรไมตองวินิจฉัย. เขาจักตองฉิบหายไปอยางนั้นนั่นเอง.
อนึ่ง ถาอลัชชีภิกษุโจทอลัชชีภิกษุดวยกัน พระวินัยธรควรพูด
แนะโจทกนั้นวา แนะคุณ ! ผูนี้ใคร ๆ ไมอาจวากลาวอะไร ตามคําของ
คุณได, กลาวอยางนั้นเหมือนกันกะฝายจําเลย นอกนี้ แลวสงไปดวย
คําวา พวกเธอทั้งสองจงรวมสมโภคบริโภคกันอยูเถิด, ไมพึงทําการ
วินิจฉัยแกอลัชชีทั้งสองนั้น เพื่อประโยชนแกศลี , แตเพื่อประโยชนแก
บาตรและจีวร และบริเวณเปนตน ไดพยานสมควรแลวจึงควรทํา.
ถาลัชชีภิกษุ โจทลัชชีภิกษุดวยกัน และการวิวาทของพวกเธอมี
เพียงเล็กนอย ในเรื่องบางเรื่องเทานั้น, พระวินัยธรพึงใหรอมชอมตกลง
กัน ใหแสดงโทษลวงเกินแลวสงไปดวยคําวา พวกเธอจงอยูทําอยางนี้
ก็ถาในโจทกและจําเลยนั้น จําเลยพูดพลั้งพลาดผิดไป, ตั้งแตตน จําเลย
ยังไมชื่อวาเปนอลัชชี. และจําเลยนั้น ไมใหปฏิญญาเพื่อตองการรักษา
พรรคพวก. พวกมากลุกขึ้นดวยกลาววา พวกเราไมเชื่อ พวกเราไมเชื่อ.
จําเลยนั้น จะเปนผูบริสุทธิ์ครั้งเดียว หรือ ๒ ครั้ง ตามปฏิญญาของพวก
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มากนั้นเถิด. แตถาเธอไมตั้งอยูในฐาน (เปนลัชชี) จําเดิมแตเวลาพูดผิด
ไป. พึงใหการวินิจฉัย.*
[วาดวยองคของโจทกและจําเลย]
เมื่อเรื่องถูกนํามาเสนอในที่ประชุมทามกลางสงฆ ดวยอํานาจแหง
การโจทอยางใดอยางหนึ่งเชนนี้ พระวินัยธรทราบการปฏิบัติในจําเลย
และโจทกแลว พึงทราบวินิจฉัยดวยสามารถแหงเบื้องตน ทามกลางและ
ที่สุดเปนตน เพื่อรูจักสมบัติและวิบัติแหงการโจทนั้นนั่นเอง. คืออยางไร ?
คือการโจทมีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด ?
การขอโอกาสวา ขาพเจาใครจะกลาวกะทาน, ขอทานผูมีอายุ จง
กระทําโอกาสใหแกขาพเจา ดังนี้ ชือ่ วา เบื้องตนแหงการโจท.
การโจทแลวใหจําเลยใหการตามวัตถุที่ยกขึ้นบรรยายฟองแลววินิจฉัย ชื่อวา ทามกลางแหงการโจท.
การระงับดวยใหจําเลยทั้งอยูในอาบัติ หรืออนาบัติ ชือ่ วา ที่สุด
แหงการโจท.
การโจท มีมูลเทาไร ? มีวัตถุเทาไร ? มีภูมิเทาไร ?
การโจทมีมูล ๒ คือ มูลมีเหตุ ๑ มูลไมมีเหตุ ๑ (มูลมีมลู ๑ มูล
ไมมีมูล ๑). มีวัตถุ ๓ คือ ไดเห็น ๑ ไดยิน ๑ ไดรงั เกียจ ๑. มีภูมิ ๕
คือจักพูดตามกาล จักไมพูดโดยกาลไมควร ๑ จักพูดตามจริง จักไมพูด
โดยคําไมจริง ๑ จักพูดดวยคําออนหวาน จักไมพูดดวยคําหยาบ ๑ จัก
* สารัตถทีปนี ๓/๔๔, มี น ปฏิเสธ เปน วินจิ ฺฉโย น ทาตพฺโพติ อลชฺชิภาวาปนฺนตฺตา
ทาตพฺโพ แปลวา ขอวา ไมพึงใหวินิจฉัย คือ พึงใหวินจิ ฉัย เพราะถึงความเปนอลัชชี.
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พูดถอยคําประกอบดวยประโยชน จักไมพูดคําที่ไมประกอบดวยประโยชน ๑
จักมีจิตประกอบดวยเมตตาพูด จักไมเพงโทษพูด ๑.
ก็ในการโจทนี้ บุคคลผูเปนโจทก พึงตั้งอยูในธรรม ๕ อยาง
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในอุบาลีปญจกะ โดยนัยเปนตนวา เราเปน
ผูมีกายสมาจารบริสุทธิ์หรือหนอแล. ผูเปนจําเลย พึงตั้งอยูในธรรม ๒ อยาง
คือในความจริง และความไมโกรธ.
ขอวา อปฺเปว นาม น อิมมฺหา พฺรหฺมจริยา จาเวยฺย มีความวา
แมไฉนแล เราจะพึงใหบุคคลผูนั้นเคลื่อนจากความประพฤติอันประเสริฐ
นี้ได. มีคําอธิบายวา พึงตามกําจัดดวยความประสงคอยางนี้วา พึงเปน
การดีหนอ ถาเราพึงใหบุคคลผูนี้เคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได. แตในบท
ภาชนะ ทานพระอุบาลีกลาวคําเปนตนวา พึงใหเคลื่อนจากความเปน
ภิกษุ เพื่อแสดงเพียงปริยายแหงคําวา พึงใหเคลื่อนจากพรหมจรรย นี้
เทานั้น.
บททั้งหลายมีขณะเปนตน เปนไวพจนของสมัย.
หลายบทวา ต ขณ ต ลย ต มหุตฺต วีติวตฺเต ไดแก เมื่อขณะ
นั้น เมื่อครูนั้น เมื่อยามนั้น ลวงเลยไปแลว จริงอยู คําวา ต ขณ
เปนตนนี้ เปนทุติยาวิภัตติ เพื่อเกิดเปนสัตตมีวิภัตติ (ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ).
ในสมนุคคาหิยมานนิเทศ ขอวา เยน วตฺถนุ า อนุทฺธสิโต โหติ
มีความวา จําเลยถูกโจทกตามกําจัด คือขมเหง ครอบงําดวยวัตถุใด ใน
บรรดาวัตถุแหงปาราชิก ๔.
ขอวา ตสฺมึ วตฺถุสฺมึ สมนุคฺคาหิยมาโน มีความวา ในเรื่องที่
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โจทกกลาวหานั้น โจทกนั้น ถูกพระวินัยธรผูวาความสอบสวน ไตสวน
คือพิจารณาอยูโดยนัยเปนตนวา ทานเห็นอะไร ? ทานเห็นวาอยางไร ?
ในอสมนุคคาหิยมานนิเทศ ขอวา น เกนจิ วุจฺจมาโน คืออันผู
วาความ หรือใครคนใดคนหนึ่ง (ไมซักถาม). อีกอยางหนึ่ง ความวา
ไมถูกผูวาความสอบถาม ดวยบรรดาวัตถุที่ไดเห็นเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง.
ก็บัณฑิตพึงทราบความสัมพันธแหงบทมาติกาทั้ง ๒ นี้ ดวยคําวา
ภิกขุ จ โทส ปติฏาติ นี้ขางหนา. จริงอยู มีรปู ความที่ทานกลาวไว
ดังนี้วา ก็แล ภิกษุอันผูใดผูหนึ่งถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอาตามก็ตาม
อยางนี้ (เชื่อก็ตาม ไมเชือ่ ก็ตาม) ยืนยัน อิงอาศัยโทสะ คือปฎิญญา,
เปนสังฆาทิเสส. ก็คํานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อแสดงกาลปรากฏ
แหงความเปนอธิกรณไมมีมูลเทานั้น. แตภิกษุผูโจทกยอมตองอาบัติใน
ขณะที่ตนโจทนั่นแล.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา อธิกรณ นาม เปนตน เพื่อ
จะไมตรัสลักษณะอธิกรณไมมีมูลนั้น แสดงแตที่ยังไมเคยมีเทานั้น เพราะ
ลักษณะแหงอธิกรณไมมีมูล ไดตรัสไวแลวในกอน ในคําวา อมูลกฺเจว
ต อธิกรณ โหติ นี.้
[อธิบายคําวาอธิกรณเปนตน]
เพราะ อธิกรณในคําวา อิธิกรณ นาม นั้น โดยอรรถ คือเหตุ
ยอมมีแมอยางเดียว ดวยอํานาจแหงวัตถุมีตาง ๆ กัน; เพราะเหตุนั้น
เพื่อความแตกตางกันนั้น แหงอธิกรณนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํา
มีอาทิวา จตฺตาริ อธิกรณานิ วิวาทาธิกรณ ดังนี้.
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ถามวา ก็อธิกรณนนั่ ยอมเปนอันเดียว ดวยอรรถคือเหตุอันใด
อรรถคือเหตุอันนั้นเปนอยางไร ?
แกวา อรรถ คือ เหตุนั้น คือ ขอที่อธิกรณเปนเหตุที่จะพึงกระทํา
ยิ่ง (ระงับ) ดวยสมถะทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น สมถะทั้งหลายเที่ยว ปรารภ
คือ อาศัย หมายเอาอธิกิจอันใดเปนไป, อธิกิจอันนั้นพึงทราบวา อธิกรณ.
แตในอรรถกถาทั้งหลายกลาววา อาจารยบางพวกกลาวความยึดถือวา
อธิกรณ, บางพวกกลาวเจตนาวา อธิกรณ, บางพวกกลาวความไมชอบใจ
วา อธิกรณ, บางพวกกลาวโวหารวา อธิกรณ บางพวกกลาวบัญญัติ
วา อธิกรณ.
พระอรรถกถาจารยเหลานั้นวิจารณซ้ําไวอยางนี้วา ถาความยึดถือพึง
เปนอธิกรณไซร, ภิกษุรูปหนึ่งถือเอาคดีปรึกษากันกับภิกษุผูเปนสภาคกัน
เห็นโทษในคดีนั้นแลวสละเสียอีก, อธิกรณนั้นของเธอ จักเปนอันถึง
ความระงับไป. ถาเจตนาพึงเปนอธิกรณไซร, เจตนาที่เกิดขึ้นวา เราจัก
ถือเอาคดีนี้ ยอมดับไป. ถาความไมชอบใจพึงเปนอธิกรณไซร, ภิกษุ
แมถือเอาคดีดวยความไมชอบใจ ภายหลังไมไดความวินิจฉัย หรือฝาย
จําเลยขอขมาโทษแลว ยอมสละเสีย. ถาโวหารพึงเปนอธิกรณไซร, ภิกษุ
เที่ยวพูดอยู ยอมเปนผูนิ่งไมมีเสียงในภายหลัง, อธิกรณนั้นของเธอ จัก
เปนอันถึงความระงับดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น บัญญัติจึงจัดเปน
อธิกรณ.
แตคําของพระอรรถกถาทั้งหลายนั้นนี้ แยงพระบาลีมีอาทิอยางนั้นวา
เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ มีในสวนนั้นแหงเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ ฯลฯ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 511

อาปตตาธิกรณเปนสวนนั้น แหงอาปตตาธิกรณ อยางนี้ และวา วิวาทาธิกรณ เปนกุศลก็มี เปนอัพยากฤต ก็มี ดังนี้.
อันที่จริง พระอรรถกถาจารยเหลานั้น มิไดประสงคขอที่บัญญัติ
เปนกุศลเปนตน. และธรรมคือปาราชิก ที่มาในคําวา อมูลเกน ปาราชิเกน ธมฺเมน นี้ จะไดชื่อวาเปนบัญญัติ หามิได. เพราะเหตุไ ?
เพราะเปนอกุศลโดยสวนเดียว.
จริงอยู แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดตรัสคํานี้แลววา อาปตตาธิกรณ เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี. และปาราชิกไมมีมูลนั่นใด
ที่ทรงนิเทศไวในพระบาลีนี้วา อมูลเกน ปาราชิเกน ดังนี้. พระบาลีวา
อมูลกฺเจว ต อธิกรณ โหติ นี้ เปนปฏินิเทศแหงปาราชิกไมมีมูลนั้น
นั่นแล ไมใชแหงบัญญัติ. แทจริง พระผูมีพระภาคเจา จะไดทรงนิเทศ
ปาราชิกอื่น แลวทรงปฏินิเทศปาราชิกอื่น หามิได. แตบคุ คลนั้นถูก
โจทกตราเอาวา ลวงธรรม คือปาราชิก ดวยบัญญัติใด คือดวยขอหา
อันใด, บัญญัติแมนั้น จัดวาไมมีมูล ก็เพราะอธิกรณกลาวคือปาราชิก
เปนของไมมีมูล, แตจัดเปนอธิกรณ ก็เพราะบัญญัตินั้นเปนไปในอธิกรณ;
เพราะเหตุนั้น คําวา บัญญัติเปนอธิกรณ ควรถูก โดยบรรยายนี้. แต
อธิกรณที่จัดวาไมมีมูล ยอมไมมีโดยปกติของตน. จะมีไดก็สักวาบัญญัติ
เทานั้น. แมเพราะเหตุนั้น คําวา บัญญัติจัดเปนอธิกรณ ก็ควรจะถูก.
ก็แล ขอที่บัญญัติจัดเปนอธิกรณ โดยบรรยายดังกลาวมานั้น ยอม
ถูกในสิกขาบทนี้เทานั้น ไมถูกทุก ๆ สิกขาบท. จริงอยู การบัญญัติ
อธิกรณมีวิวาทาธิกรณเปนตน ไมใชอรรถ คือเหตุ. แตอรรถ คือเหตุ
๑

๒

๑. วิ มหา. ๑/๓๘๙-๓๙๐.

๒. วิ. จลฺล ๖/๓๓๔.
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ก็ไดแกขอที่อธิกรณเหลานั้น เปนเหตุที่จะพึงกระทํายิ่ง (ระงับ) ดวยสมถะ
ทั้งหลายดังกลาวแลวในหนหลัง. ดวยอรรถ คือเหตุนี้อยางกลาวมานี้
วิวาทบางอยางในโลกนี้ เปนวิวาทดวย เปนอธิกรณดวย; เพราะเหตุนั้น
จึงชื่อวา วิวาทาธิกรณ. ในอธิกรณที่เหลือ ก็นัยนี้.
บรรดาอธิกรณ ๔ มีวิวาทาธิกรณเปนตนนั้น วิวาทที่อาศัยเภทกรวัตถุ ๑๘ อยาง เกิดขึ้นอยางนี้ คือพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ วิวาทกันวา
เปนธรรม หรือวา ไมใชธรรม ชื่อวา วิวาทาธิกรณ.
การกลาวหากันอาศัยวิบัติ ๔ เกิดขึ้นอยางนี้ คือภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ ยอมกลาวหาภิกษุดวยศีลวิบัติบาง ชื่อวา อนุวาทากรณ.
เฉพาะอาบัติเทานั้นชื่อวา อาปตตาธิกรณ อยางนี้คือ กองอาบัติ
ทั้ง ๕ ชื่อวา อาปตตาธิกรณ. กองอาบัติทั้ง ๗ ชือ่ วา อาปตตาธิกรณ.
ความเปนกิจของสงฆ คือความเปนกิจอันสงฆตองทํา ไดแก สังฆกิจ ๔ อยางนี้คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม และ
ญัตติจตุตถกรรม พึงทราบวา กิจจาธิกรณ. แตในอรรถนี้ประสงคเอา
อาปตตาธิกรณ กลาวคืออาบัติปาราชิกเทานั้น. อธิกรณที่เหลือมีวิวาทาธิกรณเปนตน ทานกลาวไว ดวยอํานาจแหงการขยายความ. แทจริง
อรรถแหงศัพทวาอธิกรณ มีเทานี้. ในอรรถเหลานั้น ปาราชิกเทานั้น
ประสงคเอาในอธิการนี้. ปาราชิกนัน้ เปนอธิกรณไมมีมูล ดวยมูลมีการ
ไดเห็นเปนตนนั่นแล. และภิกษุนี้ยืนยันอิงอาศัยโทสะ คือเมื่อกลาวคํา
เปนตนวา ขาพเจาพูดเลนเปลา ๆ ชือ่ วายอมปฏิญญา. เปนสังฆาทิเสส
แกภิกษุนั้นในขณะที่ตนโจทนั่นเองแล. นี้เปนใจความแหงสิกขาบทนั้น
ซึ่งมีนิเทศ (การขยาย) ตามลําดับแหงบทกอน.
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[แกอรรถบทภาชนีย]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงยกอาบัติขึ้นแสดงโดยพิสดาร
ดวยสามารถแหงเรื่องของการโจท มีเรื่องที่ไมไดเห็นเปนตน ที่ตรัสไว
โดยสังเขปแลวนั้น จึงตรัสคํามีอาทิวา อทิฏสฺส โหติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา อหิฏ สฺส โหติ ไดแก (จําเลย) เปน
ผูอันโจทกนั้นมิไดเห็น. อธิบายวา บุคคลผูตองธรรมถึงปาราชิกนั้น เปน
ผูอันโจทกนี้มิไดเห็น. แมในบทวา อสฺสุตสฺส โหติ เปนตน ก็มีนัย
เหมือนกันนี้.
สองบทวา หิฏโ มยา มีคําอธิบายวา ทานเปนผูอันเราเห็นแลว.
แมในบทวา สุโต มยา เปนตนก็มีนัยอยางนี้. บทที่เหลือในอธิกรณมี
เรื่องที่ไมไดเห็นเปนมูลชัดเจนทีเดียว. สวนในอธิกรณที่มีมูลดวยเรื่องที่
ไดเห็น พึงทราบความเปนอธิกรณไมมีมูล เพราะความไมมีแหงมูล มี
เรื่องที่ไดยินเปนตน ที่ตรัสไวอยางนี้วา ถาโจทกโจทภิกษุนั้นวา ขาพเจา
ไดยิน เปนตน.
ก็ในวาระของโจทกทั้งหมดนั่นแล ยอมเปนสังฆาทิเสสเหมือนกัน
ทุก ๆ คําพูด ดวยอํานาจแหงคําพูดคําหนึ่ง ๆ ในบรรดาคําเหลานี้อันมา
แลวในที่อื่นวา ทานเปนผูทุศีล มีธรรมเลว มีสมาจารอันไมสะอาด นา
รังเกียจ มีการงานอันซอนเรน มิใชสมณะ ปฏิญญาวาเปนสมณะ มิใช
พรหมจารี ปฏิญญาวาเปนพรหมจารี เปนผูเนาใน มีราคะชุม เกิดเปน
เพียงหยากเยื่อ เหมือนเปนสังฆาทิเสสทุก ๆ คําพูด ดวยอํานาจคําหนึ่ง ๆ
ในบรรดาคําเหลานี้ อันมาแลวในสิกขาบทนี้วา ทานเปนผูตองปาราชิก
เปนผูมีใชสมณะ ไมใชเหลากอแหงศากยบุตรฉะนั้น.
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ก็คําลวน ๆ เหลานี้วา อุโบสถ หรือปวารณา หรือสังฆกรรม
รวมกับทาน ยอมไมมี ยังไมถึงที่สุดกอน. แตคําพูดที่เชื่อมตอกับบทใด
บทหนึ่งแลวเทานั้น บรรดาบทวาทุศีลเปนตนอยางนี้วา ทานเปนผูทุศีล
อุโบสถก็ดี รวมกับทานไมมี และบรรดาบทวา ทานตองธรรมถึงปาราชิก
เปนตน ยอมถึงที่สุด คือทําใหเปนสังฆาทิเสส.
แตพระมหาปทุมเถระกลาววา เฉพาะบทเปนตนวา เปนผูทุศีล มี
ธรรมเลว อยางเดียว ซึ่งมิไดมาในบาลีในสิกขาบทนี้ ยังไมถึงที่สุด,
แมบทเหลานี้คือ ทานเปนคนชั่ว ทานเปนสามเณรโคง ทานเปนมหา
อุบายสก ทานเปนผูประกอบวัตรแหงเจาแมกลีเทพีผูประเสริฐ ทานเปน
นิครนถ ทานเปนอาชีวก ทานเปนดาบส ทานเปนปริพาชก ทานเปน
บัณเฑาะก ทานเปนเถยยสังวาส ทานเปนผูเขารีตเดียรถีย ทานเปน
ดิรัจฉาน ทานเปนผูฆามารดา ทานเปนผูฆาบิดา ทานเปนผูฆาพระอรหันต ทานเปนผูทําสังฆเภท ทานเปนผูทําโลหิตุปบาท ทานเปน
ภิกขุนีทูสกะ ทานเปนคนสองเพศ ยอมถึงที่สุดทีเดียว. และพระมหาปทุมเถระอีกนั่นแหละ กลาวในบทวา ทิฏเ เวมติโก เปนตนวา เปน
ผูเคลือบแคลงดวยสวนใด ยอมไมเชือ่ ดวยสวนนั้น, ไมเชื่อดวยสวนใด
ยอมระลึกไมไดโดยสวนนั้น, ระลึกไมไดโดยสวนใด ยอมเปนผูหลงลืม
โดยสวนนั้น.
ฝายมหาสุมเถระแยกบทหนึ่ง ๆ ออกเปน ๒ บท แลวแสดงนัย
เฉพาะอยางแหงบทแมทั้ง ๔. คืออยางไร ? คือพึงทราบนัยวา หิฏเ
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เวมติโก นี้กอ น, ภิกษุเปนผูสงสัยในการเห็นบาง, ในบุคคลบาง, บรรดา
การเห็นและบุคคลนั้น ยอมเปนผูสงสัยในการเห็นอยางนี้วา เปนบุคคล
ที่เราเห็น หรือไมใชคนที่เราเห็น, เปนผูมีความสงสัยในบุคคลอยางนี้วา
คนนี้แนหรือที่เราเห็นหรือคนอื่น. ยอมไมเชื่อการเห็นบาง บุคคลบาง,
ยอมระลึกไมไดซึ่งการเห็นบาง บุคคลบาง, ยอมเปนผูลืมการเห็นบาง
บุคคลบาง ดวยประการอยางนี้.
ก็บรรดาบทเหลานี้ บทวา เวมติโก ไดแก เกิดความสงสัย.
สองบทวา โน กปฺเปติ ไดแก ยอมไมเชื่อ.
บทวา น สรต มีความวา เมื่อคนอื่นไมเตือน ก็ระลึกไมได.
แตเมื่อใด คนเหลาอื่นเตือนเธอใหระลึกวา ในสถานที่ชื่อโนน ขอรับ !
ในเวลาโนน เมื่อนั้น จึงระลึกได.
บทวา ปมุฏโ มีความวา บุคคลผูแมซึ่งคนอื่นเตือนใหระลึกอยู
โดยอุบายนั้น ๆ ก็ระลึกไมไดเลย. แมวาระแหงบุคคลผูใหโจท ก็พึงทราบ
โดยอุบายนี้ ก็ในโจทาปกวารนั้น ลดบทวา มยา ออกอยางเดียว, บท
ที่เหลือ ก็เชนเดียวกับโจทกวารนั่นแล.
ตอจากโจทาปกวารนั้น เพื่อแสดงชนิดแหงอาบัติ และชนิดแหง
อนาบัติ จึงทรงตั้งจตุกกะวา อสุทฺเธ สุทฺธทิฏิ เปนตนแลวทรงแสดง
ขยายแตละบทออกไป ตามชนิดอยางละ ๔ ชนิด. จตุกกะทั้งหมดนั้น
ผูศึกษาอาจจะรูได ตามนัยแหงพระบาลีนั้นแล. ก็ในการโจทนี้ พึงทราบ
ความตางกันแหงความประสงคอยางเดียว. จริงอยู ธรรมดาวา ความ
ประสงคนี้ มีมากอยาง คือ ความประสงคในอันใหเคลื่อน ความประสงค
ในการดา ความประสงคในการงาน ความประสงคในการออก (จากอาบัติ)
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ความประสงคในการพักอุโบสถและปวารณา ความประสงคในการสอบสวน ความประสงคในการกลาวธรรม.
บรรดาความประสงคเหลานั้น ในความประสงค ๔ อยางขางตน
เปนทุกกฏ แกภิกษุผูไมใหกระทําโอกาส, และเปนสังฆาทิเสส แมเเก
ภิกษุผูใหกระทําโอกาส แลวตามกําจัด (โจท) ดวยปาราชิกอันไมมีมูล
ซึ่ง ๆ หนา, เปนปาจิตตีย แกภิกษุผูตามกําจัด (โจท) ดวยสังฆาทิเสส
ไมมีมูล, เปนทุกกฏ แกภิกษุผูตามกําจัดดวยอาจารวิบัติ, เปนปาจิตตีย
แกภิกษุผูกลาวดวยประสงคจะดา, เปนทุกกฏ แกภิกษุผูกลาวดวยกอง
อาบัติแมทั้ง ๗ กอง ในที่ลับหลัง, เปนทุกกฏอยางเดียวแกภิกษุผูกระทํา
กรรมทั้ง ๗ อยาง เฉพาะในที่ลับหลัง.
สวนในกุรุนที ทานกลาววา กิจดวยการขอโอกาส ยอมไมมีแก
ภิกษุผูกลาววา ทานตองอาบัติชื่อนี้ จงกระทําคืนอาบัตินั้นเสีย โดย
ความประสงคจะใหออกจากอาบัติ. ในอรรถกถาทุก ๆ อรรถกถาทีเดียว
ไมมีการขอโอกาสสําหรับภิกษุผูพักอุโบสถและปวารณา แตพึงรูเขตแหง
การพัก ดังนี:้ - ก็เมื่อสวดยังไมเลย เร อักษร นี้วา สุณาตุ เม ภนฺเต
สงฺโฆ อชฺชโปสโถ ปณฺเณรโส ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกฺล สงฺโฆ อุโปสถ
กเร ดังนี้ ไป ยอมไดเพื่อจะพัก. แตถัดจากนั้นไป เมื่อถึง ย อักษร
แลว ยอมไมไดเพื่อพัก. ในปวารณาก็มีนัยอยางนี้.
โอกาสกรรม ยอมไมมี แมแกภิกษุผูสอบสวนในเมื่อเรื่องถูกนํา
เขาเสนอแลว กลาวอยูดวยประสงคจะสอบสวนวา เรื่องอยางนี้มีแกทาน
หรือ ? แมสําหรับพระธรรมกถึกผูนั่งอยูบนธรรมาสนกลาวธรรมไมเจาะจง
โดยนัยเปนตนวา ภิกษุใดกระทําอยางนี้และนี้, ภิกษุนี้มิใชสมณะ ดังนี้
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ก็ไมตองมีการขอโอกาส. แตทวากลาวเจาะจงกําหนดวา ผูโนน ๆ มิใช
สมณะ มิใชอุบาสก ดังนี้ ลงจากธรรมาสนแลวควรแสดงอาบัติกอนจึง
ไป. อนึ่ง พึงกราบใจความแหงคําที่ทานกลาวไวในที่นั้น ๆ วา อโนกาส
กาเรตฺวา อยางนี้วา โอกาส อกาเรตฺวา แปลวา ไมใหกระทําโอกาส.
จริงอยู ขึ้นชื่อวาโอกาส ไมสมควรบางโอกาส ที่โจทก็ใหทําโอกาสแลว
ยังตองอาบัติจะไมมี หามิได. แตโจทกไมใหจําเลยทําโอกาสจึงตองอาบัติ
ฉะนี้แล. คําที่เหลือตื้นทั้งนั้น.
บรรดาสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๓ คือ เกิดขึ้น
ทางกายกับจิต ๑ ทางวาจากับจิต ๑ ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนกิริยา
สัญญาวิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ กายกรรม วจีกรรม อกุศลจิต เปน
ทุกขเวทนา ฉะนี้แล.
ปฐมทุฏฐโทสสิกขาบทวรรณนา จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ
[๕๖๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวพุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้นพระเมตติยะและพระภุมมชกะกําลังลงจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเเลเห็นแพะผูกับแพะเมียกําลังสมจรกัน
ครั้นแลวไดพูดอยางนี้วา
อาวุโส ผิฉะนั้น พวกเราจะสมมติแพะผูนี้เปนพระทัพพมัลลบุตร สมมติ
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แพะเมียนี้เปนภิกษุณีเมตติยา จักกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ครั้งกอน
พวกกระผมไดกลาวหาพระทัพพมัลลบุตรดวยไดยิน แตบัดนี้พวกกระผม
ไดเห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิดในภิกษุณีเมตติยาดวยตนเอง เธอ
ทั้งสองไดสมมติแพะผูนั้นเปนพระทัพพมัลลบุตร สมมติแพะเมียนั้นเปน
ภิกษุณีเมตติยาแลว จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสทั้งหลาย เมื่อกอน
พวกกระผมไดกลาวหาพระทัพพมัลลบุตรดวยไดยิน แตบัดนี้ พวกกระผม
ไดเห็นพระทัพพมัลลบุตรปฏิบัติผิดในภิกษุณีเมตติยาดวยตนเอง ภิกษุ
ทั้งหลายกลาวอยางนี้วา อาวุโส ทานทั้งหลายอยาไดกลาวอยางนี้ ทาน
พระทัพพมัลลบุตรจักไมทํากรรมเชนกลาวมานี้ แลวกราบทูลเนื้อความนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกอนทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรม
อยางที่ภิกษุเหลานี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด
แมครั้งที่สองแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกอนทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรม
อยางที่ภิกษุเหลานี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองค
ยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด
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แมครั้งที่สามแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสอบถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกอนทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรม
อยางที่ภิกษุเหลานี้กลาวหา
ทานพระทัพพมัลลบุตร กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนฉันใด
ภ. ดูกอ นทัพพะ คนฉลาดยอมไมแกขอกลาวหาอยางนี้ ถาเธอ
ทํา จงบอกวาทํา ถาเธอไมไดทํา จงบอกวาไมไดทํา
ท. ตั้งแตขาพระพุทธเจาเกิดนา แมโดยความฝนก็ยังไมรูจัก
เสพเมถุนธรรม จะกลาวไ ยถึงเมื่อตื่นอยู พระพุทธเจาขา
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงสอบสวนภิกษุพวกนี้ ครั้นรับสั่งเทานี้
แลวเสด็จลุกจากที่ประทับ เขาพระวิหาร จึงภิกษุเหลานั้นไดทําการสอบ
สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เมื่อเธอทั้งสองถูกสอบสวน ไดแจง
เรื่องนี้แกภิกษุทั้งหลายแลว
ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกทานถือเอาเอกเทศ
บางแหง แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่นใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัด
ทานพระทัพพมัลลบุตรดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกหรือ
พระเมตติยะและพระภุมมชกะรับวา จริงอยางนั้น ขอรับ
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จึงไดถือเอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณ
อันเปนเรื่องอื่นใหเปนเพียงเลศ แลวตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร
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ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี พระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอถือเอา
เอกเทศบางแหง แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่นใหเปนเพียงเลศ แลว
ตามกําจัดพระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิกจริงหรือ
ภิกษุสองรูปนั้นทูลรับวา จริงพระพุทธเจาขา
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน
พวกเธอจึงไดถือเอาเอกเทศบางแหง แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่นให
เปนเพียงเลศ แลวตามกําจัดพระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมมีโทษถึง
ปาราชิกเลา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่นไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของ
พวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ครั้นพระผูมีพระภาคาเจาทรงติเติยนพระเมตติยะ และพระภุมมชกะโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคน
บํารุงยาก ความเปนคนมักมา ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี
ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
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บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่อง
นั้น แกภิกษุทั้งหลายแลว รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ประการ คือ เพื่อความรับวา
ดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑
เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รกั ๑ เพื่อปองกันอาสนะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสนะอันจักบังเกิดรนอนาคต ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุนชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด ขัดใจ มีโทสะ ไมแชมชื่น ถือเอา
เอกเทศบางแหง แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่น ใหเปนเพียงเลศ ตาม
กําจัดซึ่งภิกษุ ดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ดวยหมายวา แมไฉน
เราจักยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได ครั้นสมัยอื่นแตนั้น อัน
ผูใดผูหนึ่งถือเอาตามก็ตาม ไมถือเอาตามก็ตาม แตอธิกรณนั้นเปน
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เรื่องอื่นแท เอกเทศบางแหง เธอถือเอาพอเปนเลศ แลภิกษุยันอิง
โทสะอยู เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องพระเมตติยะและพระภุมมชกะ จบ
สิกขาบทวิภังค
[๕๖๕] บทวา อนึง่ ...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิภษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฎิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
พระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม
อันไมกําเริบ ควรแกฐานะนี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี.้
บทวา ซึ่งภิกษุ หมายภิกษุอื่น.
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บทวา ขัดใจ มีโหสะ คือ โกรธ ไมถกู ใจ ไมพอใจ แคนใจ
เจ็บใจ.
บทวา ไมแชมชื่น คือ เปนคนมีใจไมชุมชืน่ เพราะความโกรธ
นั้น เพราะโทสะนั้น เพราะความไมถูกใจนั้น และเพราะความไม
พอใจนั้น
[๕๖๖] บทวา แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่น คือ เปนสวนอื่นแหง
อาบัติ หรือเปนสวนอื่นแหงอธิกรณ
[๕๑๗] อธิกรณเปนสวนอื่นแหงอธิกรณ อยางไร
๑. วิวาทาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงอนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ
และกิจจาธิกรณ
๒. อนุวาทาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ
และวิวาทาธิกรณ
๓. อาปตตาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงกิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ
และอนุวาทาธิกรณ
๔. กิจจาธิกรณ เปนสวนอื่นแหงวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ
และอาปตตาธิกรณ
อยางนี้ อธิกรณชอื่ วาเปนสวนอื่นแหงอธิกรณ.
[๕๖๘] อธิกรณเปนสวนเดียวกันแหงอธิกรณ อยางไร
๑. วิวาทาธิกรณ เปนสวนเดียวกันแหงวิวาทาธิกรณ
๒. อนุวาทาธิกรณ เปนสวนเดียวกันแหงอนุวาทาธิกรณ
๓. อาปตตาธิกรณ เปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณก็มี เปน
สวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณก็มี.
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อาปตตาธิกรณืเปนสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ อยางไร
เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงอทินนาทานปาราชิกาบัติ
มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ และอุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัติ
อทินนาทานปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ อุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัติ และเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ
มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงอุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัติ เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ และอทินนาทานปาราชิกาบัติ
อุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนอื่นแหงเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ อทินนาทานปาราชิกาบัติ และมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ
อยางนี้ อาปตตาธิกรณชื่อวาเปนสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ

ก็อาปตตาธิกรณเปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณ อยางไร
เมถุนธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงเมถุนธรรมปาราชิกาบัติ
อทินนาทานปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงอทินนาทานปาราชิกาบัติ
มนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงมนุสสวิคคหปาราชิกาบัติ
อุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัติ เปนสวนเดียวกันแหงอุตริมนุสธรรมปาราชิกาบัติ
อยางนี้ อาปตตาธิกรณชื่อวาเปนสวนเดียวกันแหงอาปตตาธิกรณ
๔. กิจจาธิกรณเปนสวนเดียวกันแหงกิจจาธิกรณ
อยางนี้ อธิกรณชื่อวาเปนสวนเดียวกันแหงอธิกรณ.
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เลศ ๑๐ อยาง
[๕๖๙] ที่ชื่อวา เลศ ในคําวา ถือเอาเอกเทศบางแหง...เปน
เพียงเลศ นัน้ อธิบายวา เลศมี ๑ อยาง ไดแก เลศคือชาติ ๑ เลศ
คือชื่อ ๑ เลศคือวงศ ๑ เลศคือลักษณะ ๑ เลศคืออาบัติ ๑ เลศคือ
บาตร ๑ เลศคือจีวร ๑ เลศคืออุปชฌายะ ๑ เลศคืออาจารย ๑
เลศคือเสนาสนะ ๑.
อธิบายเลศ ๑๐ อยาง
[๕๗๐] ที่ชื่อวา เลศคือชาติ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปน
ผูไดเห็นภิกษุผูกษัตริย ตองปาราชิกธรรม ครัน้ เห็นภิกษุผูกษัตริยรูปอื่น
โจทวา ภิกษุผูกษัตริย ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูพราหมณ ตองปาราชิกธรรม ครั้น
เห็นภิกษุผูพราหมณรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูพราหมณ ขาพเจาไดเห็น
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน
ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูแพศย ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็น
ภิกษุผูแพศยรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูแพศย ขาพเจาไดเห็นทานเปนผู
ตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
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อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทยเปนผูไดเห็นภิกษุผูศูทร ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็น
ภิกษุผูศูทรรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูศูทร ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน ดังนี้ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
[๕๗๑] ที่ชื่อวา เลศคือชื่อ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผู
ไดเห็นพระพุทธรักขิต ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นพระพุทธรักขิต
รูปอื่นแลวโจทวา พระพุทธรักขิต ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นพระธรรมรักขิต ตองปาราชิกธรรม ครั้น
เห็นพระธรรมรักขิตรูปอื่นแลวโจทวา พระธรรมรักขิต ขาพเจาไดเห็น
ทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน
ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นพระสังฆรักขิต ตองปาราชิกธรรม ครั้น
เห็นพระสังฆรักขิตรูปอื่นแลวโจทวา พระสังฆรักขิต ขาพเจาไดเห็นทาน
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระ-
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ศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน
ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
[๕๗๒] ทีช่ ื่อวา เลศคือวงศ นัน้ อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผู
ไดเห็นภิกษุผูวงศโคตมะ ตองปาราชิกธรรม ครัน้ เห็นภิกษุผูวงศโคตมะ
รูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูวงศโคตมะ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูวงศโมคคัลลานะ ตองปาราชิกธรรม
ครั้นเห็นภิกษุผูวงศโมคคัลลานะรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูวงศโมคคัลลานะ
ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวม
กับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูวงศกัจจายนะ ตองปาราชิกธรรม
ครั้นเห็นภิกษุผูวงศกัจจายนะรูปอื่นแลวโจทวา
ภิกษุผูวงศกัจจายนะ
ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไม
เปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว ม
กับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูวงศวาสิฏฐะ ตองปาราชิกธรรม
ครั้นเห็นภิกษุผูวงศวาสิฏฐะรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูวงศวาสิฏฐะ ขาพเจา
ไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อ
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สายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวม
กับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
[๕๗๓] ทีช่ ื่อวา เลศคือลักษณะ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปน
ผูไดเห็นภิกษุผูสูง ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูสูงรูปอื่นเเลวโจทวา
ภิกษุผูสูง ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ท ก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูต่ํา ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็น
ภิกษุผูต่ํารูปอื่นโจทวา ภิกษุผูต่ํา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวาณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูดํา ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็น
ภิกษุผูดํารูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผดู ํา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูขาว ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็น
ภิกษุผูขาวรูปอื่นแลวโจทวา ภิกษุผูขาว ขาพเจาไดเห็นทานเปนผู
ตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
โบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
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[๕๗๔] ทีช่ ื่อวา เลศคืออาบัติ นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปน
ผูไดเห็นภิกษุผูตองลหุกาบัติ ถาโจทเธอดวยปาราชิกธรรมวา ขาพเจา
ไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสาย
พระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน
ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
[๕๗๕] ที่ชื่อวา เลศคือบาตร นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปน
ผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรโลหะ ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่น
ผูใชบาตรโลหะแลวโจทวา ภิกษุผูใชบาตรโลหะ ขาพเจาไดเห็นทาน
เปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรดินเหนียว ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผูใชบาตรดินเหนียวแลวโจทวา ภิกษุผูใช
บาตรดินเหนียว ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรเคลือบ ตองปาราชิกธรรม
ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผูใชบาตรเคลือบแ ลวโจทวา ภิกษุผูใชบาตรเคลือบ
ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไม
เปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 530

ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูใชบาตรดินธรรมดา ตองปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผูใชบาตรดินธรรมดาแลวโจทวา ภิกษุผูใช
บาตรดินธรรมดา ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
[๕๗๖] ที่ชื่อวา เลศคือจีวร นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปนผูได
เห็นภิกษุผทรงผาบังสกุล ตองปาราชิกธรรม ครัน้ เห็นภิกษุรูปอื่นผูทรง
ผาบังสกุลแลวโจทวา ภิกษุผูทรงผาบังสกุล ขาพเจาไดเห็นทานเปนผู
ตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูทรงผาของคหบดี ตองปาราชิก
ธรรม ครั้นเห็นภิกษุรูปอื่นผูทรงผาของคหบดีแลวโจทวา ภิกษุผูทรงผา
ของคหบดี ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี
ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
[๕๗๗] ที่ชื่อวา เลศคืออุปชฌายะ นั้น อธิบายวา ภิกษุผู
โจทกเปนผูไดเห็นภิกษุผูสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะผูมีชื่อนี้ ตอง
ปาราชิกธรรม ครั้นเห็นภิกษุผูสัทธิวิหาริกรูปอื่นของพระอุปชฌายะผูมี
ชื่อนี้แลวโจทวา ภิกษุผูสัทธิวิหาริกของพระอุปชฌายะผูมีชื่อนี้ ขาพเจา
ก็เห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปน
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เชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวม
กับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
[๕๗๘] ทีช่ ื่อวา เลศคืออาจารย นั้น อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปน
ผูไดเห็นภิกษุผูอันเตวาสิกของพระอาจารยผูมีชื่อนี้ ตองปาราชิกธรรม
ครั้นเห็นภิกษุผูอันเตวาสิกรูปอื่นของพระอาจารยผูมีชื่อนี้แลวโจทวา ภิกษุ
ผูอันเตวาสิกของพระอาจารยผูมีชื่อนี้
ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตอง
ปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
[๕๗๙] ที่ชื่อวา เลสคือเสนาสนะ อธิบายวา ภิกษุผูโจทกเปน
ผูไดเห็นภิกษุผูอยูในเสนาสนะของคหบดีผูมีชื่อนี้ ตองปาราชิกธรรม ครั้น
เห็นภิกษุรูปอื่นผูอยูในเสนาสนะของคหบดีผูมีชื่อนี้แลวโจทวา ภิกษุผูอยู
ในเสนาสนะของคหบดีผูมีชื่อนี้ ขาพเจาไดเห็นทานเปนผูตองปาราชิกธรรม ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน ดังนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.
[๕๘๐] บทวา ดวยพรรมอันมีโทษถึงปาราชิก คือ ดวยปาราชิกธรรมทั้ง ๔ สิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่ง.
บทวา ตามกําจัด ไดแก โจทเองหรือสั่งใหโจท.
พากยวา แมไฉนเราจะยังเธอใหเคลื่อนจากพรหมจรรยนี้ได
ความวา ใหเคลื่อนจากภิกษุภาพ ใหเคลื่อนจากสมณธรรม ใหเคลื่อนจาก
ศีลขันธ ใหเคลื่อนจากคุณคือตบะ.
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[๕๘๑] คําวา ครั้นสมัยอื่นแตนั้น ความวา เมื่อ ขณะ คราว
ครูหนึ่งที่ภิกษุผูถูกตามกําจัดนั้นผานไปแลว.
บทวา อันผูใดผูหนึ่งถือตาม คือ มีบุคคลเชื่อในเรื่องที่เปนเหตุ
ใหเขาตามกําจัดนั้น.
บทวา ไมถือเอาตาม คือ ไมมีใคร ๆ พูดถึง.
[๕๘๒] ที่ชื่อวา อธิกรณ ไดแกอธิกรณ ๘ อยาง คือ วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑
[๕๘๓] บทวา เอกเทศบางแหง เธอถือเอาพอเปนเลศ คือ ถือ
เอาเลศ ๑๐ อยางนั้น อยางใดอยางหนึ่ง.
[๕๘๔] บทวา แลภิกษุยันอิงโทสะอยู ความวา ภิกษุกลาว
ปฏิญาณวา ขาพเจาพูดเปลา ๆ พูดเท็จ พูดไมจริง ขาพเจาไมรู ได
พูดแลว.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัติ เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
ไมไชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
เอเกกมูลจักร โจทภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส
[๕๘๕] ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส มีความ
เห็นในอาบัติสังฆาทิเสสวาเปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติ
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ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนั้น อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวาเปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิก
วา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น
ยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
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ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษูผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมคี วามเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด.

โจทภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย
[๕๘๖] ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย มีความเห็น
ในอาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนนั้ ยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย
แตมีความเห็นใน
อาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น
ยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติ
ถุลลัจจัยวา เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
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ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนั้น อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติ
ถุลลัจจัย วา เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุกๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติ
ถุลลัจจัยวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติ
ถุลลัจจัยวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด

โจทภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย มีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
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สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
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ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด.

โจทภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ มีความเห็นในอาบัติ
ปาฏิเทสนียะวา เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนั้น อธิกรณนนั้ ยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฎิเทสนียวา เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฏิเทสนียะวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิก
วา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
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ปวารณาก็ดี สังฆกรรนก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม
เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฎิเทสนียะวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิก
วา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนั้น อธิกรณนั้น
ยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฎิเทสนียะวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฏิเทสนียะวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิก
วา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนั้น อธิกรณนั้น
ยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด

โจทภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ มีความเห็นในอาบัติทุกกฏ
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วา เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ
ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรม
ก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ
และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปน
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สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติปาฎิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด.

โจทภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิต วาเปนอาบัติทุพภาสิต ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวาเปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต
เเตมีความเห็นใน
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อาบัติทุพภาสิตวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวา เปนอาบัติปาฎิเทสนียะ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวา เปนอาบัติทุกกฏ ถาโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไม
เปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
พึงทําอาบัติหนึ่ง ๆ ใหเปนมูลแลวผูกเปนจักร.
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สัง่ ใหโจทภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส
[๕๘๗] ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส มีความเห็น
ในอาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนั้น
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมคี วามเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร
อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้
อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมีความเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมคี วามเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติปาฎิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
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ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมคี วามเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ แเละผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส แตมคี วามเห็นใน
อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น
ยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.

สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย
[๕๘๘] ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย มีความเห็นใน
อาบัติถุลลัจจัยวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชึ้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสงใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
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ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติ
ถุลลัจจัยวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติ
ถุลลัจจัยวา เปนอาบัติปาฎิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติ
ถุลลัจจัยวา เปนอาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติ
ถุลลัจจัยวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
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สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติถุลลัจจัย แตมีความเห็นในอาบัติ
ถุลลัจจัยวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.

สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย มีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตีย วาเปนอาบัติปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตีย วาเปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
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ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาจิตตีย แตมีความเห็นในอาบัติ
ปาจิตตียวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
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สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด

สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ มีความเห็นในอาบัติ
ปาฏิเทสนียะวา เปนอาบัติปาฎิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิก
วา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอม
เปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฎิเทสนียะวา เปนอาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฎิเทสนียะวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฏิเทสนียะวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
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ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรว มกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฎิเทสนียะวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ แตมีความเห็นใน
อาบัติปาฏิเทสนียะวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติ
ปาราชิกวา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถ
ก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณ
นั้นยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเสศ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด.

สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ มีความเห็นในอาบัติทุกกฏ
วาเปนอาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทานไมเปน
สมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
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แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาสัง่ ใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาสัง่ ใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา ทาน
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ไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี
สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวนอื่น
แหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ทุก ๆ
คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุกกฏ แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุกกฏวา เปนอาบัติปาฎิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.

สั่งใหโจทภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต มีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวา เปนอาบัติทุพภาสิต ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆธรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปนสวน
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อื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวา เปนอาบัติถุลลัจจัย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวา เปนอาบัติปาจิตตีย ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวา เปนอาบัติปาฏิเทสนียะ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิก
วา ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี
ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมีรวมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้น
ยอมเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ทุก ๆ คําพูด
ภิกษุผูโจทกเห็นภิกษุผูตองอาบัติทุพภาสิต แตมีความเห็นในอาบัติ
ทุพภาสิตวา เปนอาบัติทุกกฏ ถาสั่งใหโจทเธอดวยอาบัติปาราชิกวา
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ทานไมเปนสมณะ ทานไมเปนเชื้อสายพระศากยบุตร อุโบสถก็ดี ปวารณา
ก็ดี สังฆกรรมก็ดี ไมมรี วมกับทาน แมอยางนี้ อธิกรณนั้นยอมเปน
สวนอื่นแหงอาบัติ และผูสั่งใหโจทถือเอาเปนเลศ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.
อนาปตติวาร
[๕๘๙] ภิกษุผูสําคัญเปนอยางนั้นโจทเองก็ดี สั่งใหผูอื่นโจทก็ดี ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ บท
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙
ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบทวรรณนา
ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน
ขาพเจาจะกลาวตอไป :พึงทราบวินิจฉัยในทุฏฐโทสสิกขาบทนั้น ดังตอไปนี้:-

[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุเมตติยะและภุมมชกะ]
คําวา หนฺท มย อาวุโส ฉกลก ทพฺพ มลฺลปุตตฺ  นาม กโรม มี
ความวา ไดยินวา พระเมตติยะและภุมมชกะนั้น ไมอาจใหมโนรถของ
ตนสําเร็จในเรื่องแรก ไดรับการนิคหะ ถึงความแคนเคือง กลาววา
เดี๋ยวเถอะ พวกเราจักรูกัน จึงเที่ยวคอยแสหาเรื่องราวเชนนั้น. ตอมา
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วันหนึ่ง ไดพบเห็นแลวดีใจ มองดูกันและกันแลว ไดกลาวอยางนี้วา
เอาเถิด ผูมีอายุ ! พวกเราจะสมมติแพะผูตัวนี้ ใหชื่อวา ทัพพมัลลบุตร
มีคําอธิบายวา พวกเราจะตั้งชื่อใหแพะผูตัวนั้น อยางนี้วา แพะตัวนี้
ชื่อวาทัพพมัลลบุตร. แมในคําวา เมตฺติย นาม ภิกขุนึ นี้ ก็นัยนี้.
คําวา เต ภิกฺขู เมตฺติยภุมฺมชเก ภิกฺขู อนุย
ุ ฺชึสุ มีความวา พวก
ภิกษุเหลานั้น สอบสวนอยางนี้วา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ! พวกทานเห็น
พระทัพพมัลลบุตรกับนางเมตติยาภิกษุณี ณ ที่ไหนกัน ?
พวกเธอตอบวา ที่เชิงเชาคิชฌกูฏ.
ภิกษุทั้งหลายถามวา ในเวลาไหน ?
พวกเธอตอบวา ในเวลาไปภิกขาจาร.
พวกภิกษุ ถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ทานทัพพะ ! พวกภิกษุ
เหลานี้ กลาวอยางนี้ ทานอยูที่ไหน ในเวลานั้น !
ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา ขาพเจาแจกภัตตาหารอยูในพระเวฬุวัน.
ใครบางทราบวาทานอยูในเวฬุวัน ในเวลานัน้ ?
ภิกษุสงฆ ขอรับ.
พวกภิกษุเหลานั้น จึงถามสงฆวา ทานทั้งหลาย ทราบไหมวา
ทานผูมีอายุทัพพะนี้ อยูที่เวฬุวันในเวลานั้น ?
ภิกษุสงฆ ขอรับ ทานผูมีอายุทั้งหลาย ! พวกเรารูวา พระเถระ
อยูที่เวฬุวันเทานั้น ตั้งแตวันที่ทานไดรับสมมติแลว.
ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงกลาวกะพระเมตติยะและภุมมชกะวา
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ทานผูมีอายุ ! ถอยคําของทานทั้งสอง ไมสมกัน, พวกทานอางเลศ
กลาวกะพวกเรากระมัง ?
พระเมตติยะและภุมมชกะทั้งสองนั้น ถูกพวกภิกษุเหลานั้น ซักฟอก
อยางนั้น ไดกลาววา ขอรับ ทานผูมีอายุ จึงไดบอกเรื่องราวนั้น.
ในคําวา กมฺปน ฯเปฯ อธิกรณสฺส นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :แพะนี้ (อธิกรณกลาวคือแพะนี้ ) แหงสวนอื่น หรือสวนอื่นแหง
แพะนั้น มีอยู; เพราะเหตุนั้น แพะนั้น จึงชื่อวา อัญญภาคิยะ (มี
สวนอื่น). สัตวที่รองรับ พึงทราบวา อธิกรณ. อธิบายวา ที่ตั้งแหง
เรื่อง. เพราะวา แพะที่พวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะ กลาววา ชื่อวา
ทัพพมัลลบุตรนั้น ยอมมีแกสวน คือโกฎฐาส ฝกฝาย กลาวคือกําเนิด
สัตวดิรัจฉาน และความเปนแพะอื่นจากสวน คือโกฏฐาส ฝกฝาย กลาว
คือกําเนิดมนุษย และความเปนภิกษุของทานพระทัพพมลัลบุตร, อีก
อยางหนึ่ง สวนอื่นนั้น มีอยูแกแพะนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น แพะนั้น
จึงไดการนับวา มีสวนอื่น. ก็เพราะแพะนั้น เปนที่รองรับ เปนที่ตั้ง
แหงเรื่องของสัญญา คือการตั้งชื่อแหงพวกภิกษุเมตติยะและภุมมชกะนั้น
ผูกลาวอยูวา พวกเราจะสมมติแพะนี้ ใหชื่อวา ทัพพมัลลบุตร, เพราะฉะนั้น แพะนั้น พึงทราบวา อธิกรณ. จริงอยู ภิกษุเหลานั้นหมายถึง
แพะนั้น จึงไดกลาววา อฺภาคิยสฺสิ อธิกรณสฺส เปนตน, มิได
กลาวหมายถึงอธิกรณอยางใดอยางหนึ่ง มีวิวาทาธิกรณเปนตน.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
แกวา เพราะอธิกรณเหลานั้น ไมมี.
เพราะวาภิกษุเหลานั้น ไมไดถือเอาเอกเทศบางอยางใหเปนเพียง
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เลศ แหงอธิกรณ ๔ อยาง บางอธิกรณซึ่งมีสวนอื่น. และชื่อวา เลศ
แหงอธิกรณ ๔ ก็ไมมี จริงอยู เลศทัง้ หลาย มีเลศ คือชาติเปนตน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวสําหรับบุคคลเหลานั้น
มิไดตรัสไวสําหรับ
อธิกรณ มีววิ าทาธิกรณเปนตน. และชื่อวา ทัพพมัลลบุตร นี้ เปน
เอกเทศบางอยางของแพะนั้น ตัวตั้งอยูในความเปนอธิกรณมีสวนอื่น
และเปนเพียงเลศ เพื่อตามกําจัดพระเถระ ดวยปาราชิกอันไมมีมูล.
ก็บรรดาเทศและเลศนี้ สวนที่ชื่อวาเทศ เพราะอรรถวา ปรากฎ
คือถูกอางถึง ถูกเรียกวา แพะนี้มีความสัมพันธแกสวนอื่นนั้น. คําวา
เทศนี้ เปนชื่อแหงสวนใดสวนหนึ่ง บรรดาสวนมีชาติเปนตน. ทีช่ ื่อวา
เลศ เพราะอรรถวา รวม คือยึดตัววัตถุแมอื่นไว ไดแกติดอยูเพียงเล็กนอย
โดยเปนเพียงโวหารเทานั้น. คําวา เลศ นี้ เปนชื่อแหงสวนใดสวนหนึ่ง
บรรดาสวนมีชาติเปนตนเหมือนกัน. คําอื่นนอกจากสองคํานั้น มีอรรถ
กระจางทั้งนั้น. แมในสิกขาบทบัญญัติ ก็มีอรรถอยางนั้นเหมือนกัน.
[อธิบายอธิกรณเปนเรื่องอื่นและเปนเรื่องนั้น]
ก็บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐาน ในบทภาชนะวา ภิกษุพึงถือเอา
เอกเทศบางอยาง ของอธิกรณอัน เปนเรื่องอื่นใด ใหเปนเพียงเลศ ตาม
กําจัดภิกษุดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก, อธิกรณอันเปนเรื่องอื่นนั้น
แจมแจงแลวดวยอํานาจแหงเหตุที่เกิดขึ้นนั่นแล; เพราะเหตุนั้น อธิกรณ
อันเปนเรื่องอื่นนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไมทรงจําแนกไวในบท
ภาชนะ. ก็แล อธิกรณ ๔ เหลาใด ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวดวย
อํานาจแหงอันยกเนื้อความขึ้น โดยคําสามัญวา อธิกรณ. ขอที่อธิกรณ
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เหลานั้นเปนเรื่องอื่น และขอที่อธิกรณเหลานั้นเปนเรื่องนั้น ยังไมปรากฏ
ดวย อันพระวินัยธรทั้งหลาย ควรทราบดวย; เพราะเหตุนั้น เมื่อ
พระองคจะทรงอาศัยอธิกรณที่ไดโดยคําสามัญ กระทําขอที่อธิกรณเหลานั้น
เปนเรื่องอื่นและเปนเรื่องนั้นนั้นใหเเจมแจง จึงตรัสบทภาชนะวา อฺภาคิยสฺส อธิกรณสฺสาติ อาปตฺตฺภาคิย วา โหติ อธิกรณฺภาคิย
วา เปนตน.
ก็ขอที่อธิกรณทั้งปวงเปนเรื่องนั้น และเปนเรื่องอื่นนี้ อันผูศึกษา
พึงทราบวา ทรงประมวลมาแลว เพื่อแสดงแมซึ่งคําโจทดวยอํานาจแหง
อธิกรณ อันเปนเรื่องอื่นแหงอาบัติ ที่ตรัสไวเเลวในสุดนั่นแล. อันที่
จริง เมื่อนิเทศวา กถฺจ อาปตฺติ อาปตฺติยา อฺภาคิยา โหติ ดังนี้
อันพระองคควรปรารภถึ. เพราะในอุเทศนั้นไดทรงยกขึ้นไวกอนวา
อาปตฺตฺภาคิย วา เปนตน, เนื้อความนี้จักมาในคราวพิจารณาอธิกรณ
เปนสวนนั้น แหงอาปตตาธิกรณนั้นแล; เพราะเหตุนั้น พึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาไมไดทรงปรารภอยางนั้น ทรงกําหนดเอาบทสุดทาย
ทีเดียว ปรารภนิเทศวา กถฺจ อธิกรณ อธิกรณสฺส อฺภาคิย ดังนี้.
ในวาระทั้งสองนั้น อัญญภาคิยวาร มีเนื้อความตื้นทีเดียว. จริงอยู
อธิกรณแตละอยาง ๆ จัดเปนเรื่องอื่น คือเปนฝายอื่น เปนสวนอื่นแหง
อธิกรณ ๓ อยางนอกนี้ เพราะมีวัตถุเปนวิสภาคกัน.
สวนในตัพภาติวาร มีวินิจฉัยวา วิวาทาธิกรณ จัดเปนเรื่องนั้น
เปนฝายนั้น เปนสวนนั้นแหงวิวาทาธิกรณ ก็เพราะมีวัตถุเปนสภาคกัน.
อนุวาทาธิกรณ เปนเรื่องนั้นแหงอนุวาทาธิกรณ ก็เหมือนกัน. คือ
อยางไร ? คือเพราะวา วิวาทที่อาศัย เภทกรวัตถุ ๑๘ เกิดขึน้ ตั้งแตครั้ง
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พุทธกาล และวิวาทที่อาศัยเภทกรวัตถุเกิดขึ้นในบัดนี้ ยอมเปนวิวาทาธิกรณอยางเดียวกันแท เพราะมีวัตถุเปนสภาคกัน.
อนึ่ง อนุวาทที่อาศัยวิบัติ ๔ เกิดขึ้นตั้งแตพุทธกาล และอนุวาท
ที่อาศัยวิบัติ ๔ เกิดในบัดนี้ ยอมชื่อวา เปนอนุวาทาธิกรณอยางเดียวกัน
แท เพราะมีวัตถุเปนสภาคกัน. สวนอาปตตาธิกรณ ไมจัดเปนเรื่องนั้น
โดยสวนเดียว แหงอาปตตาธิกรณ เพราะมีวัตถุทั้งเปนสภาคกัน ทั้งเปน
วิสภาคกัน และเพราะพึงเห็นคลายความเปนเอง; เพราะเหตุนั้น อาปตตาธิกรณ ทานจึงกลาววา เปนเรื่องนั้น แหงอาปตตาธิกรณก็มี เปนเรื่อง
อื่น แหงอาปตตาธิกรณก็มี. ในตัพภาติยะ และอัญญภาคิยะนั้น อัญญภาติยะนั่นแล ทรงอธิบายกอน แมในอาปตตาธิกรณนิเทศนี้ เพราะ
อัญญาภาคิยะ ไดทรงอธิบายมากอนแลว ตั้งแตตน. ขอที่อาปตตาธิกรณ
เปนเรื่องอื่น ในอาปตตาธิกรณนิเทศนั้น และขอที่อาปตตาธิกรณเปน
เรื่องนั้น (ที่กลาวไว) ขางหนา ผูศึกษาพึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
ก็ในคําวา กิจฺจาธิกรณ กิจฺจาธิกรณสฺส ตพฺภาคิย นี้ มีวนิ ิจฉัย
ดังนี้:- อธิกรณที่อาศัยสังฆกรรม ๔ เกิดขึ้น ตั้งแตครั้งพุทธกาล และ
อธิกรณที่อาศัยสังฆกรรม ๔ เกิดขึ้นในบัดนี้ ยอมเปนกิจจาธิกรณอยาง
เดียวกันแท เพราะเปนสภาคกัน และเพราะเห็นไดคลายกัน.
ถามวา อธิกรณที่อาศัยสังฆกรรมเกิดขึ้น ชือ่ วา กิจจาธิกรณ
หรือวา ขอนั้นเปนชื่อแหงสังฆกรรมทั้งหลายเทานั้น.
แกวา ขอนั้น เปนชื่อแหงสังฆกรรมทั้งหลายเทานั้น. แมเมื่อ
เปนอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสเรียกอธิกรณที่อาศัยสังฆกรรมเกิด
ขึ้นวา กิจจาธิกรณ เพราะอาศัยกรรมลักษณะที่ภิกษุใฝใจถึง ซึ่งตรัส
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ไววา 'ชื่อวาสังฆกรรมนี้และนี้ ควรทําอยางนี้  เกิดขึ้นและเพราะอาศัย
สังฆกรรมกอน ๆ เกิดขึน้ .
ก็เพราะสองบทวา เทโส หรือ เลสมตฺโต อันมีอยูในคําวา กิฺจิ
เทส เลสมตฺต อุปาทาย นี้ ตางกันโดยพยัญชนะ โดยอรรถเปนอยาง
เดียวกัน โดยนัยดังกลาวแลวดังกอนนั่นแล; ฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจา
จึงตรัสคํามีอาทิวา เลโสติ ทส เลสา ชาติเลโส นามเลโส ดังนี้.
บรรดาเลศ คือชาติเปนตนนั้น ชาติ (กําเนิด) นั่นเอง ชื่อวา เลศ คือ
ชาติ. ในเลศที่เหลือ ก็นัยนี้.
[แกอรรถสิกขาบทวิภังคตอนวาดวยเลศ]
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะทรงแสดงเลศนั้นนั่นแลโดยพิสดาร
แสดงใหเห็นพรอมทั้งวัตถุ โดยประการที่จะมีการอางเลศนั้นตามกําจัด
จึงตรัสคําเปนตนวา ชาติเลโส นาม ขตฺติโย ทิฏโ โหติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา ขตฺติโย หิฏโ โหติ มีความวา บุคคล
อื่นบางคน เปนเชื้อชาติกษัตริย ยอมเปนผูอันโจทกนี้เห็นแลว.
คําวา ปาราชิก ธมฺม อชฺฌาปชฺชนฺโต ไดแก เปนผูตองบรรดา
ปาราชิกมีเมถุนธรรมเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง.
คําวา อฺ ขตฺติย ปสฺสิตฺวา โจเทติ มีความวา ภายหลังโจทก
นั้น เห็นภิกษุอื่นผูมีชาติเปนกษัตริย ซึ่งเปนคูเวรของตน แลวถือเอา
เลศ คือชาติกษัตริยนั้น โจทอยางนี้วา กษัตริยตองธรรม คือปาราชิก
ขาพเจาไดเห็นแลว, ทานเปนกษัตริย เปนผูตองธรรม คือปาราชิก.
อีกอยางหนึ่ง โจทวา ทาน คือกษัตริยนั้น ไมใชผูอื่นเปนผูตองธรรม
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คือปาราชิก, ทานเปนผูมิใชสมณะ เปนผูมิใชเหลากอแหงศากยบุตร,
ไมมีอุโบสถ ปวารณา หรือวาสังฆกรรม รวมกับทาน ตองสังฆาทิเสส
ทุก ๆ คําพูด.
ก็ในคําวา ขตฺติโย มยา ทิฏโ เปนตนนี้ ผูศึกษาพึงทราบความ
ที่กษัตริยเหลานั้น เปนผูมีสวนอื่น ดวยอํานาจแหงกษัตริย ผูไมเหมือน
กันและกันนั้น ๆ มีลักษณะสูง หรือที่ตนไดเห็นแลวเปนตน และความที่
กษัตริยเหลานั้น เปนอธิกรณ ดวยอํานาจแหงความเปนผูรองรับบัญญัติ
คือชาติกษัตริย. ผูศึกษาพึงทราบโยชนาในบททั้งปวงโดยอุบายนี้นั่นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในปตตเลสนิเทศ ดังนี้:บาตรดินเหนียวมี
สัณฐานงาม มีผิวเรียบสนิท มีสีเหมือนแมลงภู คลายกับบาตรโลหะ ทาน
เรียกวา บาตรเคลือบ. บาตรดินตามปกติ ทานเรียกวา บาตรดินธรรมดา.
ก็เพราะตรัสนิเทศแหงเลศ คืออาบัติไวโดยสังเขปดวยบทเดียวกันเทานั้น;
ฉะนั้น เพื่อแสดงเลศ คืออาบัติแมนั้นโดยพิสดาร พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสคําเปนตนวา เราไดเห็นภิกษุผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสนิเทศแหงเลศ
คืออาบัตินั้นไวในอธิการแหงเลศ คืออาบัตินั้นเสียทีเดียว แตกลับมาตรัส
ไวตางหาก ในนิเทศแหงบทวา สงฺฆาทิเสโส นี้เลา ?
แกวา ก็เพราะในนิเทศแหงเลศ ไมมีสภาคกัน.
จริงอยู นิเทศแหงเลศทั้งหลาย ตรัสไวดวยอํานาจแหงการเห็น
ภิกษุรูปอื่น แลวโจทภิกษุอีกรูปหนึ่ง. แตนิเทศแหงเลศ คืออาบัตินี้
ตรัสดวยอํานาจการเห็นภิกษุรูปเดียวนั่นแล ตองอาบัติอื่น แลวโจทดวย
อาบัติอื่น.
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ถามวา ถาอยางนั้น อธิกรณมีสวนอื่น จะมีไดอยางไร ?
แกวา มีไดเพราะอาบัติ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึง
ตรัสคํานี้วา อธิกรณเปนสวนอื่นแหงอาบัติ และเลศอันโจทกอางแลว
แมดวยอาการอยางนี้. แทจริง ภิกษุนั้น ตองสังฆาทิเสสใด, อธิกรณ
คือสังฆาทิเสสนั้น เปนอธิกรณมีสวนอื่นแหงปาราชิก. ก็ที่ชื่อวาเลศแหง
อธิกรณมีสวนอื่นนั้น คือความเปนอาบัติทั่วไปแกอาบัติทั้งปวง เหมือน
ความเปนกษัตริยทั่วไปแกกษัตริยทั้งปวงฉะนั้น. นัยทั้งหลายมีอาบัติที่เหลือ
เปนมูล และโจทาปกวาร ผูศึกษาพึงทราบโดยอุบายนี้.
คําวา อนาปตฺติ ตถาสฺี โจเทติ วา โจทาเปติ วา มีความวา
ภิกษุใด มีความสําคัญอยางนี้วา ผูนี้ ตองปาราชิกทีเดียว โจทเอง หรือ
ใชใหผูอื่นโจทอยางนั้น ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น. บทที่เหลือทั้งหมด
ตื้นทั้งนั้น.
แมปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน ก็เหมือนกับปฐมทุฏฐโทสสิกขาบท
นั้นแล.
ทุติยทุฏฐโทสสิกขาบทวรรณา จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐
เรือ่ งพระเทวทัต
[๕๙๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนคร
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ราชคฤห ครัง้ นั้นพระเทวทัตเขาไปหาพระโกกาลิกะ พระกูฏโมรกติสสกะ
พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัต ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะพระโกกาลิกะ พระกูฎโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัต
วา มาเถิด อาวุโสทั้งหลาย พวกเราจักกระทําสังฆเภท จักรเภท แก
พระสมณโคดม
เมื่อพระเทวทัตกลาวอยางนี้แลว พระโกกาลิกะไดกลาวคํานี้กะ
พระเทวทัตวา อาวุโส พระสมณโคดมมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
ไฉนเราจักทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดมไดเลา
วัตถุ ๕ ประการ
พระเทวทัตกลาววา มาเถิด อาวุโสทั้งหลาย พวกเราจักเขาเฝา
พระสมณโคดม ทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย ความสันโดษ ความ
ขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้
เปนไปเพื่อความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเสื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุ
ทั้งหลายควรอยูปาตลอดชีวิต ภิกษุใดอาศัยบานอยู โทษพึงถูกตองภิกษุ
นั้น ๒. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีการ
นิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๓. ภิกษุทั้งหลายควรถือผาบังสุกุลตลอด
ชีวิต ภิกษุใดยินดีผาคหบดี โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๔. ภิกษุทั้งหลาย
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ควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ภิกษุใดเขาอาศัยที่มุงบัง โทษพึงถูกตองภิกษุ
นั้น ๕. ภิกษุทั้งหลายไมควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุใดฉันปลา
และเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น พระสมณโคดม จักไมทรงอนุญาต
วัตถุ ๕ ประการนี้ พวกเราทั้งนั้นจักโฆษณาใหชุมชนเชื่อถือดวยวัตถุ ๕
ประการนี้ อาวุโสทั้งหลาย พวกเราสามารถที่จะกระทําสังฆเภท จักรเภท
แกพระสมณโคดมได เพราะวัตถุ ๕ ประการนี้แล เพราะคนทั้งหลาย
เลื่อมใสในลูขปฏิบัติ.
[๕๙๑] ครั้งนั้น พระเทวทัตพรอมดวยบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระองคทรงสรรเสริญคุณแหงความมักนอย ความ
สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ วัตถุ ๕
ประการนี้ เปนไปเพื่อความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ
กําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย
อเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุทั้งหลายควรอยูปาตลอดชีวิต ภิกษุใดอาศัยบานอยู
โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๒. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิต
ภิกษุใดยินดีการนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๓. ภิกษุทงั้ หลายควร
ถือผาบังสุกุลตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีผาคหบดี โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น
๔. ภิกษุทั้งหลายควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ภิกษุใดเขาอาศัยที่มุงบัง โทษ
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พึงถูกตองภิกษุนั้น ๕. ภิกษุทั้งหลายไมควรฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต
ภิกษุใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาหามวา อยาเลย เทวทัต ภิกษุใดปรารถนา
ก็จงอยูปา ภิกษุใดปรารถนา ก็จงอยูบาน ภิกษุใดปรารถนา ก็จงเที่ยว
บิณฑบาต ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีการนิมนต ภิกษุใดปรารถนา
ก็จงถือผาบังสุกุล ภิกษุใดปรารถนา ก็จงยินดีผาคหบดี ดูกอนเทวทัต
เราอนุญาตรุกขมูลเสนาสนะตลอด ๘ เดือนเทานั้น เราอนุญาตปลาและ
เนื้อที่บริสุทธิ์ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑. ไมไดเห็น ๒. ไมไดยิน ๓.
ไมไดรังเกียจ.
[๕๙๒] ครั้งนั้น พระเทวทัตราเริงยินดีเปนอยางยิ่งวา พระผูมี
พระภาคเจาไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้ แลวพรอมดวยบริษัท ลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณหลีกไป
ตอมา เธอพรอมดวยบริษัทเขาไปสูกรุงราชคฤห โฆษณาใหประชาชน
เชื่อถือดวยวัตถุ ๕ ประการวา อาวุโสทั้งหลาย เราเขาเฝาพระสมณโคดม
ทูลขอวัตถุ ๕ ประการวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงสรรเสริญ
คุณแหงความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการ
ที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ขาแตพระองคผูเจริญ วัตถุ ๕ ประการนี้ เปนไปเพื่อความมักนอย ความ
สันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ๑. ภิกษุทั้งหลายควรอยูปาตลอดชีวิต
ภิกษุใดอาศัยบานอยู โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๒. ภิกษุทั้งหลายควรเที่ยว
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บิณฑบาตลอดชีวิต ภิกษุใดยินดีการนิมนต โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น
๓. ภิกษุทั้งหลายควรถือผาบังสกุลตลอดชีวิต
ภิกษุใดยินดีผาคหบดี
โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๔. ภิกษุทั้งหลายควรอยูโคนไมตลอดชีวิต ภิกษุ
ใดอาศัยที่มุงบัง โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น ๕. ภิกษุทั้งหลายไมควรฉันปลา
และเนื้อตลอดชีวิต ภิกษุใดฉันปลาและเนื้อ โทษพึงถูกตองภิกษุนั้น
พระสมณโคดมไมทรงอนุญาตวัตถุ ๕ ประการนี้ พวกเราเทานั้นสมาทาน
ประพฤติวัตถุ ๕ ประการนี้อยู.
[๕๙๓] บรรดาประชาชนชาวพระนครราชคฤหนั้น จําพวกที่ไมมี
ศรัทธา ไมเลื่อมใส มีความรูทราม พากันกลาวอยางนี้วา พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล เปนผูกําจัด มีความประพฤติขัดเกลา
สวนพระสมณโคดมเปนผูมีความมักมาก ดําริเพื่อความมักมาก
สวนประชาชนจําพวกที่มีศรัทธาเลื่อมใสเปนบัณฑิต มีความรูสูง ตาง
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตจึงไดตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักร ของพระผูมีพระภาคเจาเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยินประชาชนเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตจึงไดตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักร
เลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
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เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระเทวทัตวา ดูกอนเทวทัต ขาววา เธอตะเกียกตะกาย เพื่อทําลาย
ขอหามในพุทธจักร จริงหรือ.
พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษ การ
กระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา ดูกอ นโฆษบุรุษ ไฉนเธอจึงไดตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักรเลา
ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใสยิ่ง หรือเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความ
ไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอัน ของ
ชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนพระเทวทัต โดยอเนกปริยาย
ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลว
ทรงกระทําธรรมีกถา ที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้นแก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆผู
พรอมเพรียงหรือถือเอาอธิกรณอันเปนเหตุแตกกันยกยองยันอยู ภิกษุ
นั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงกลาวอยางนี้วา ทานอยาไดตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถือเอาอธิกรณอันเปนเหตุ
แตกกันยกยองยันอยู ขอทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆ
ผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศเดียวกันยอม
อยูผาสุก แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายกลาวอยูอยางนี้ ยังยกยอง
ยันอยูอยางนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสกวา
จะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวดสมนุภาส
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กวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปน
การดี หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.
เรือ่ งพระเทวทัต จบ
สิกขาบทวิภงั ค
[๕๙๔] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือผูเชนโด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยูอ ยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให
ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ
ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ทรงประสงคในอรรถนี้.
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สงฆที่ชื่อวา ผูพรอมเพรียง คือมีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน
คําวา ตะเกียกตะกายเพื่อทําลาย คือ แสวงหาพวก รวมเปน
กกดวยหมายมั่นวา ไฉนภิกษุเหลานี้ พึงแตกกัน พึงแยกกัน พึงเปน
พรรคกัน.
คําวา หรือ...อธิกรณอันเปนเหตุแตกกัน ไดแก วัตถุเปนเหตุ
กระทําการแตกกัน ๑๘ อยาง.
บทวา ถือเอา คือ ยึดเอา.
บทวา ยกยอง คือ แสดง.
บทวา ยันอยู คือ ไมกลับคํา.
[๕๙๕] บทวา ภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูทําลายสงฆ.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอื่น อธิบายวา ภิกษุ
เหลาใดไดเห็น ภิกษุเหลาใดไดยิน ภิกษุเหลานั้นพึงวากลาวภิกษุผูทําลาย
สงฆรูปนั้นวา ทานอยาไดตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง
หรืออยาไดถือเอาอธิกรณอัน เปนเหตุแตกกัน ยกยองยันอยู ขอทานจง
พรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม
วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ยอมอยูผาสุก พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึง
วากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายทราบแลวไมวากลาว
ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ
แลวพึงวากลาววา ทานอยาไดตะเกียกตะกาย เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง หรืออยาไดถือเอาอธิกรณอันเปนเหตุแตกกันยกยองยันอยู ขอ
ทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดอง
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กัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ยอมอยูผาสุก ดังนี้ พึงวากลาวแม
ครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้
นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.

วิธสี วดสมนุภาส
[๕๙๖] ภิกษุนั้น อันสงฆพึงสวดสมนุภาส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็แลสงฆพึงสวดสมนุภาสอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถพึงประกาศให
สงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสวดสมนุภาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุผูมีชื่อนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเรื่องนั้น ถาความพรั่งพรอม
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่อง
นั้นเสีย นี่เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุผูมีชื่อนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาส
ภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อ
ใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวคํานี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุผูมีชื่อนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละ
เรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้น การสวด
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สมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุผูมีชื่อนี้ผูนี้ ตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียง เธอไมสละ
เรื่องนั้น สงฆสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้เพื่อใหสละเรื่องนั้น การสวด
สมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุผูมีชื่อนี้ สงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละเรื่องนั้น ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๕๙๗] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลจัย
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส
เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัย
เพราะกรรมวาจาสองครั้ง ยอมระงับ.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเติม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั่นแล แม
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 571

บทภาชนีย
[๕๙๘] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติ
ทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๕๙๙] ภิกษุยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุผูสละเสียได ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอ งอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐
ปฐมสังฆเภทสิกขาบทวรรณนา
สังฆเภทสิกขาบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน
ขาพเจาจะกลาวตอไป. ในสังฆเภทสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
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[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระเทวทัต]
ในคําวา อถโข เทวทตฺโต เปนตนนี้ มีวินิจฉัยดังนี้:เรื่องพระเทวทัต เรื่องที่พระเทวทัตบวช และเหตุที่ไปหาพรรคพวก มีภิกษุโกกาลิกเปนตน แลวกลาวชักชวนวา มาเถิด ผูมีอายุ !
พวกเราจักกระทําสังฆเภท จักรเภท แกพระสมณโคดม ดังนี้ เปนตน
ทั้งหมดมาแลวโนสังฆเภทขันธกะนั้นแล.
สวนเรื่องขอวัตถุ ๕ จักมาในสังฆเภทขันธกะนั้นเหมือนกัน แม
ก็จริง, ถึงอยางนั้น ขาพเจาจักกลาวในเรื่องขอวัตถุ ๕ นี้กอ น แลว
จึงจักผานไป เพราะเรื่องมาในสังฆเภทสิกขาบทนี้ ก็ม.ี
คําวา สาธุ ภนฺเต ไดแก การทูลขอพระวโรกาส.
คําวา ภิกฺขู ยาวชีว อารฺิกา อสฺสุ มีความวา ภิกษุทั้งหมด
สมาทานอรัญญิกธุดงคแลว จงเปนผูอยูปาเปนวัตร คือ จงอยูแตในปา
เทานั้น ตลอดชีวิต.
ดวยคําวา โย คามนฺต โอสเรยฺย วชฺช น ผุเสยฺย พระเทวทัตกลาวดวยความประสงควา ภิกษุใด คือ แมภิกษุรูปหนึ่งละปา
เขาสูเขตบาน เพื่อตองการจะอยู, โทษพึงตองภิกษุนั้น คือโทษจงตอง
ภิกษุนั้น ไดแกพระผูมีพระภาคเจาจงทรงปรับภิกษุนั้นดวยอาบัติ, แม
ในวัตถุที่เหลือ ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
สองบทวา ชน สฺาเปสฺสสาม มีความวา พวกเราจักยัง
ประชาชนใหเขาใจวา พวกเราเปนผูมีความมักนอยเปนตน. อีกอยางหนึ่ง
มีคําอธิบายวา พวกเราจักใหประชาชนยินดีพอใจ คือ จักใหเลือ่ มใส.
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สวนพระผูมีพระภาคเจา พอทรงสดับคําของพระเทวทัตผูทูลขอ
วัตถุ ๕ นี้เทานั้น ก็ทรงทราบไดวา เทวทัตนี้ มีความตองการจะทําลาย
สงฆจึงขอ ก็เพราะวัตถุ ๕ นั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต
ยอมเปนไปเพื่ออันตรายแกมรรค ของเหลากุลบุตรเปนอันมาก; ฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงปฎิเสธวา อยาเลย เทวทัต ! แลวตรัสวา
ภิกษุใดปรารถนา, ภิกษุนั้น จงเปนผูอยูปาเถิด ดังนี้เปนตน.
[พระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาในขอนี้]
อนึ่ง ในคําวา โย อิจฺฉติ เปนตนนี้ กุลบุตรควรทราบความ
ประสงคของพระผูมีพระภาคเจาแลว ทราบความสมควรแกตน. จริงอยู
ความประสงคของพระผูมีพระภาคเจา ในคําวา โย อิจฺฉติ เปนตนนี้
ดังตอไปนี้:ภิกษุรูปหนึ่ง มีอัธยาศัยใหญ มีอุตสาหะมาก ยอมสามารถเพื่อ
งดเสนาสนะใกลแดนบานเสียแลว อยูในปากระทําที่สุดแหงทุกขได. ภิกษุ
รูปหนึ่งที่มีกําลังออนแอ มีเรี่ยวแรงนอย ยอมไมสามารถจะอยูในปา
(กระทําที่สุดทุกขได), สามารถแตในคามเขตเทานั้น. รูปหนึง่ มีกําลังมาก
มีธาตุเปนไปสม่ําเสมอ สมบูรณดวยอธิวาสนขันติมีจิตคงที่ในอิฎฐารมณ
และอนิฎฐารมณ ยอมสามารถทั้งในปา ทั้งในเขตบานไดทั้งนั้น. รูปหนึง่
ไมอาจทั้งในเขตบาน ทั้งในปา คือ เปนปทปรมบุคคล.
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุนี้ใด มีอัธยาศัยใหญ มีอุตสาหะมาก
ยอมสามารถเพื่องดเสนาสนะใกลแดนบานเสียแลว อยูในปากระทําที่สุด
ทุกขได, ภิกษุรูปนั้น จงอยูในปาเทานั้นเถิด, การอยูในปานี้ สมควร
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แกเธอ. แมพวกสัทธิวิหาริกเปนตนของเธอ ศึกษาตามอยู จักสําคัญ
ขอที่ตนควรอยูในปาดวย. อนึ่ง ภิกษุรูปใด มีกาํ ลังออนแอ มีเรื่ยวแรง
นอย ยอมอาจจะกระทําที่สุดทุกขไดในแดนบานเทานั้น ในปาไมอาจ,
ภิกษุนั้นจงอยูแตในเขตบานนั้น ก็ได สวนภิกษุรูปใด ซึ่งมีกําลังแข็งแรง
มีธาตุเปนไปสม่ําเสมอ สมบูรณดวยอธิวาสนขันติ มีจิตคงที่ ในอิฎฐารมณและอนิฎฐารมณ ยอมอาจทั้งในปาทั้งในแดนบานทีเดียว. แม
รูปนี้ จงละเสนาสนะใกลแดนบานเสียแลว อยูใ นปาเถิด, การอยูในปานี้
สมควรแกเธอ. แมพวกสัทธิวิหาริกเปนตนของเธอ ศึกษาตามอยู จัก
สําคัญขอที่ตนควรอยูปา.
สวนภิกษุนี้ใด ซึ่งไมอาจทั้งในแดนบาน ไมอาจทั้งในบา เปน
ปทปรมบุคคล, แมรูปนี้ ก็จงอยูในปานั้นเถิด. เพราะวา การเสพ
ธุดงคคุณ และการเจริญกรรมฐานนี้ของเธอ จักเปนอุปนิสัยเพื่อมรรค
และผลตอไป (ในอนาคต). แมพวกสัทธิวิหาริกเปนตนของเธอเมื่อศึกษา
ตาม จักสําคัญขอที่ตนควรอยูปา ฉะนี้แล. ภิกษุนใี้ ด ซึ่งเปนผูมีกําลัง
ออนแอ มีเรี่ยวแรงนอยอยางนี้ เมื่ออยูในแดนบานเทานั้น จึงอาจเพื่อ
จะทําที่สุดทุกขได ในปา ไมอาจ พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงบุคคล
เชนนี้ จึงตรัสวา โย อิจฺฉติ คามนฺเต วิหรตุ (ภิกษุใดปรารถนา,)
ภิกษุนั้นจงอยูในแดนบานเถิด) ดังนี้. และบุคคลนี้ ไดใหชองแมแก
คนเหลาอื่น.
ก็ถาวา พระผูมีพระภาคเจา พึงทรงรับรองวาทะของพระเทวทัต
ไซร, บุคคลนี้ใด ซึ่งมีกําลังออนแอ มีเรี่ยวแรงนอยตามปกติ, ถึง
บุคคลใดสามารถอยูในปาสําเร็จไดแตในเวลายังเปนหนุม ตอมาในเวลา
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แกตัวลง หรือในเวลาเกิดธาตุกําเริบ เพราะลมและดีเปนตนอยูปาไม
สําเร็จ, แตเมื่ออยูในแดนบานเทานั้น จึงอาจกระทําที่สุดทุกขได. บุคคล
เหลานั้น จะพึงสูญเสียอริยมรรคไป ไมพึงบรรลุอรหัตผลได, สัตถุศาสน
พึงกลายเปนนอกธรรมนอกวินัย ยุงเหยิง ไมเปนไปเพื่อนําออกจากทุกข.
และพระศาสดาจะพึงเปนผูมิใชพระสัพพัญูของบุคคลจําพวกนั้น ทั้งจะ
พึงถูกตําหนิติเตียนวา ทรงทิ้งวาทะของพระองคเสีย ไปตั้งอยูในวาทะ
ของพระเทวทัต ดังนี้.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงสงเคราะหบุคคล
ทั้งหลายผูเห็นปานนี้ จึงทรงปฎิเสธวาทะของพระเทวทัต. ในเรื่องแหง
ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรก็ดี ในเรื่องแหงภิกษุผูถือผาบังสกุลเปน
วัตรก็ดี ในเรื่องแหงภิกษุผูถืออยูโคนไมเปนวัตรตลอด ๘ เดือนก็ดี พึง
ทราบวินิจฉัยโดยอุบายนี้นั่นแล. แตพระผูมีพระภาคเจา ทรงหามเสนาสนะ
โคนไมตลอด ๔ เดือน (ฤดูฝน) เทานั้น.
[ปลาเนื้อบริสุทธิ์โดยสวน ๓ เปนกัปปยมังสะควรฉันได]
พึงทราบวินิจฉัยในเรื่องปลาและเนื้อ ดังนี้:บทวา ติโกฏิปริสุทฺธ ไดแก บริสุทธิ์โดยสวน ๓. อธิบายวา
เวนจากที่ไมบริสุทธิ์ มีการเห็นเปนตน. ดวยเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
จึงตรัสวา ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ.
บรรดามังสะ ๓ อยางนั้น มังสะที่ชื่อวา ไมไดเห็น คือ ไมเห็น
ชาวบานฆาเนื้อและปลา เอามาเพื่อประโยชนแกพวกภิกษุ. ทีช่ ื่อวา
ไมไดยิน คือ ไมไดยินวา พวกชาวบานฆาเนื้อ ปลา เอามาเพื่อ
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ประโยชนแกพวกภิกษุ, สวนที่ไมไดรังเกียจ ผูศึกษาควรรูจักมังสะที่
รังเกียจดวยการเห็น รังเกียจดวยการไดยิน และที่รังเกียจพนจากเหตุ
ทั้งสองนั้น แลวพึงทราบโดยสวนตรงกันขามจากสามอยางนั้น.
คือ อยางไร ? คือวา พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นพวกชาว
บานถือแหและตาขายเปนตน กําลังออกไปจากบาน หรือกําลังเที่ยว
ไปในปา. และในวันรุงขึ้น พวกชาวบานนําบิณฑบาตมีปลาและเนื้อมา
ถวายแกภิกษุเหลานั้น ผูเขาไปยังบานนั้นเพื่อบิณฑบาต. ภิกษุเหลานั้น
รังเกียจดวยการไดเห็นนั้นวา พวกชาวบานทําเนื้อเพื่อประโยชนแกพวก
ภิกษุหรือหนอแล ? มังสะนี้ ชื่อวา รังเกียจโดยไดเห็นมา. จะรับมังสะ
เชนนั้น ไมควร. มังสะที่ไมไดรังเกียจเชนนั้นจะรับ ควรอยู. ก็ถา
พวกชาวบานเหลานั้น ถามวา ทําไม ขอรับ ! ทานจึงไมรับ ? ไดฟง
ความนั้นแลว พูดวา มังสะนี้ พวกกระผมไมไดกระทําเพื่อประโยชน
แกภิกษุทั้งหลาย, พวกกระผมกระทําเพื่อประโยชนแกตนบาง เพื่อประโยชนแกขาราชการเปนตนบาง ดังนี้, มังสะนั้น ควร.
ภิกษุทั้งหลายหาเห็นไมแล, แตไดฟงวา ไดยินวา พวกชาวบาน
มีมือถือแหและตาขายออกจากบาน หรือเที่ยวไปในปา และในวันรุงขึ้น
พวกชาวบานนําบิณฑบาตมีปลาและเนื้อมาถวายแกภิกษุเหลานั้น ผูเขาไป
ยังบานนั้น เพื่อบิณฑบาต. พวกเธอสงสัยดวยการไดยินนั้นวา เขาทํา
เพื่อประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย หรืออยางไรหนอ ? มังสะนี้ ชื่อวา
รังเกียจดวยไดยินมา. จะรับมังสะนั้น ไมควร. มังสะที่ไมไดสงสัยอยางนี้
จะรับ ควรอยู. ก็ถาพวกชาวบานเหลานั้น ถามวา ทําไม ขอรับ !
ทานจึงไมรับเลา ? ไดฟงความนั้นแลว จึงพูดวา มังสะนี้ พวกกระผม
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ไมไดทําเพื่อประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย, พวกกระผมทําเพื่อประโยชนแก
ตนเองบาง เพื่อประโยชนแกขาราชการเปนตนบาง ดังนี้, มังสะนั้น
ควรอยู.
อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายไมไดเห็น ไมไดฟงมาเลย, แตเมื่อพวกภิกษุ
เหลานั้นเขาไปยังบานนั้นเพื่อบิณฑบาต ชาวบานรับบาตรไปแลว จัด
บิณฑบาตมีปลา เนื้อ นํามาถวาย. พวกเธอรังเกียจวา มังสะนี้ เขาทํา
เพื่อประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย หรืออยางไรหนอ ? นี้ชื่อวา มังสะที่
รังเกียจพนจากเหตุทั้งสองนั้น. แมมังสะเชนนั้น ก็ไมสมควรรับ. มังสะ
ที่ไมไดรังเกียจอยางนั้น จะรับ ควรอยู ก็ถาวาพวกชาวบานเหลานั้น
ถามวา ทําไม ขอรับ ! พวกทานจึงไมรับ ? แลวไดฟงความนั้น จึง
พูดวา มังสะนี้ พวกกระผมไมไดกระทําเพื่อประโยชนแกภกิ ษุทั้งหลาย,
พวกกระผมกระทําเพื่อประโยชนแกตนบาง เพื่อประโยชนแกพวกขาราชการเปนตนบาง, หรือวา พวกกระผมไดปวัตตมังสะ เฉพาะที่เปนกัปปยะ
เทานั้น จึงปรุงใหสําเร็จเพื่อประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย มังสะนั้น ควรอยู.
แมในมังสะที่เขาทําเพื่อประโยชนแหงเปตกิจ แกผูตายไปแลวก็ดี เพื่อ
ประโยชน แกงานมงคลเปนตนก็ดี ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. จริงอยู
มังสะชนิดใด ๆ ที่เขาไมไดกระทําเพื่อภิกษุทั้งหลายเลย และภิกษุก็ไมมี
ความสงสัยในมังสะใด, มังสะนั้น ๆ ควรทั้งนั้น.
ก็ถาวา มังสะที่เขาทําอุทิศพวกภิกษุในวิหารหนึ่ง และพวกเธอ
ไมทราบวาเขากระทําเพื่อประโยชนตน, แตภิกษุพวกอื่นรู พวกใดรู
ไมควรแกพวกนั้น. พวกอื่นไมรู แตพวกเธอเทานั้นรู, ยอมไมควร
เฉพาะพวกเธอนั้น, แตควรสําหรับพวกอื่น. แมพวกเธอรูอยูวา เขา
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กระทําเพื่อประโยชนแกพวกเรา, ถึงภิกษุพวกอื่นก็รูวา เขาทําเพื่อ
ประโยชนแกภิกษุพวกนี้ ไมควรแกพวกเธอทั้งหมด. พวกภิกษุทั้งหมด
ไมรู, ยอมควรแกพวกเธอทั้งหมด. บรรดาสหธรรมิกทั้ง ๕ มังสะอัน
เขาทําเจาะจงเพื่อประโยชนแกสหธรรมิกรูปใดรูปหนึ่งหนึ่งก็ตาม ยอมไมสม
ควรแกสหธรรมิกทั้งนั้น.
ถามวา ก็ถาวา มีบุคคลบางคนฆาสัตว เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งบรรจุ
บาตรใหเต็มแลว ถวายแกภิกษุรูปนั้น และเธอรูอยูดวยวา มังสะเขา
กระทําเพื่อประโยชนตน รับไปแลวถวายแกภิกษุรูปอื่น ภิกษุรูปอื่นนั้น
ฉันดวยเชื่อภิกษุนั้น, ใครตองอาบัติเลา ?
ตอบวา ไมตองอาบัติแมทั้งสองรูป.
ดวยวา มังสะที่เขาทําเฉพาะภิกษุใด ไมเปนอาบัติแกภิกษุนั้น
เพราะเธอไมไดฉัน, และไมเปนอาบัติแกภิกษุนอกนี้ เพราะไมรู. แทจริง
ในการรับกัปปยมังสะ ไมเปนอาบัติ. แตภิกษุไมรู ฉันมังสะที่เขากระทํา
เจาะจง ภายหลังรูเขา กิจดวยการแสดงอาบัติ ไมมี. สวนภิกษุไมรู
ฉันอกัปปยมังสะ แมภายหลังรูเขา พึงแสดงอาบัติ. จริงอยู เปนอาบัติ
แกภิกษุผูรูแลว ฉันมังสะที่เขาทําเจาะจง. และเปนอาบัติเหมือนกัน แม
แกภิกษุผูไมรู ฉันอกัปปยมังสะ. เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูเกรงกลัวตออาบัติ
แมเมื่อกําหนดรูปการณ พึงถามกอนแลวจึงรับประเคนมังสะ, จะรับ
ประเคนดวยใจตั้งวา ในเวลาฉันเราจักถามแลว จึงจะฉัน ควรถามกอน
แลว จึงฉัน.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะมังสะรูไดยาก.
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ความจริง เนื้อหมี ก็คลายกับเนื้อสุกร. เนื้อเสือเหลืองเปนตน ก็เหมือน
กับเนื้อมฤคเปนตน. เพราะเหตุนั้น เพราะอาจารยทั้งหลายจึงกลาววา
การถามแลวจึงรับประเคนนั่นแล เปนธรรนเนียม.
[แกอรรถตอนพระเทวทัตทูลขอวัตถุ ๕]
สองบทวา หฏโ อุหคฺโค ไดแก เปนผูยินดีแลว และมีกาย
ใจฟูขึ้นแลว.
ไดยินวา พระเทวทัตนั้นคิดวา พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต
วัตถุ ๕ เหลานี้, บัดนี้ เราจักอาจเพื่อทําสังฆเภท ดังนี้ จึงไดแสดง
อาการลิงโลดแกพระโกกาลิก ไมรวู าทุกขที่ตนจะพึงบังเกิดในอเวจีแลว
เสวย แมซึ่งใกลเขามาเพราะสังฆเภทเปนปจจัย ราเริงเบิกบานใจวา
บัดนี้ เราไดอุบาย เพื่อทําลายสงฆ เหมือนดังบุรุษผูประสงคจะกินยาพิษ
ตาย หรือประสงคจะเอาเชือกผูกคอตาย หรือประสงคจะเอาศัสตรามาฆา
ตัวตาย ไดวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง มียาพิษเปนตน ไมรูจักทุกข คือ
ความตายแมใกลเขามา เพราะการกินยาพิษเปนตนนั้นเปนปจจัย เปนผู
ราเริงเบิกบานใจอยู ฉะนั้น จึงพรอมดวยบริษัทลุกจากที่นั่ง ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาดวยความเปนผูราเริงนั่นแล ไดกระทําประทักษิณแลว
หลีกไป.
ก็ในคําวา เต มย อิเมหิ ปฺจหิ วตฺถูหิ สมาทาย วตฺตาม
นี้ แมเมื่อพระเทวทัตควรจะกลาวคําวา อิมานิ ปฺจ วตฺถนู ิ ดังนี้
ไมทันไดสังเกตความผิดพลาดแหงวิภัตติ ดวยอํานาจแหงวิตกเนือง ๆ วา
เต มย อเมหิ ปฺจหิ วตฺถูหิ ชน สฺาเปสฺสาม (พวกเรานั้น)
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จักยังประชาชนใหยินยอมดวยวัตถุ ๕ เหลานี้) ดังนี้ จึงกลาวตามควร
แกความรําพึงเนือง ๆ นั่นแลวา เต มย อิเมหิ ปฺจหิ วตฺถูหิ...
(พวกเรานั้นจะสมาทานประพฤติดวยวัตถุ ๕ เหลานี้) เหมือนกับคนมีจิต
ฟุงซานฉะนั้นแล.
สองบทวา ธุตา สลฺเลขวุตฺติโน มีความวา ผูชื่อวา ธุตะ เพราะ
เปนผูประกอบดวยปฏิปทาอันกําจัดเสียซึ่งกิเลส, และผูชื่อวามีความประพฤติขัดเกลา เพราะภิกษุเหลานี้ มีความประพฤติขัดเกลากิเลสทั้งหลาย.
บทวา พาหุลฺลิโก มีความวา ภาวะที่ปจจัย ๔ มีจีวรเปนตน มีมาก
ชื่อวา พาหุลละ. ความที่ปจจัย ๔ มีมาก มีแกพระโคดมนั้น; เหตุนั้น
พระโคดมนั้น ชื่อวา พาหุลลิกะ อีกอยางหนึ่ง พระโคดมนั้น เปนผู
ประกอบ คือตั้งอยูในความมีปจจัยมากนั้น; เหตุนั้น จึงชื่อวา พาหุลลิกะ
(เปนผูมีความมักมาก).
สองบทวา พาหุลฺลาย เจเตติ มีความวา ยอมคิด คือยอมดําริ
ยอมตรึก เพือ่ ตองการความมีปจจัยมาก. อธิบายวา ผูถึงความขวนขวาย
อยางนี้วา ทําอยางไรหนอ ความเปนผูมีปจจัย มีจีวรเปนตนมาก จะพึง
มีแกเราและสาวกของเรา.
[แกอรรถตอนตรัสประชุมสงฆแลวทรงบัญญัติสิกขาบท]
หลายบทวา ธมฺมึ กถ กตฺวา มีความวา ทรงกระทาธรรมีกถา
อันสมควรในขณะนั้น คือเหมาะสมในขณะนั้น แกพระเทวทัตและแก
ภิกษุทั้งหลายเปนอเนกประการ โดยนัยที่ตรัสไวในขันธกะ มีอาทิอยางนี้วา
อยาเลย เทวทัต ! การทําลายสงฆ อยาเปนที่ชอบใจแกเธอเลย, ดูกอน
เทวทัต ! การทําลายสงฆ หนักแล. ดูกอนเทวทัต ! บุคคลใดแล ทําลาย
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สงฆผูพรอมเพรียงกัน, ผูนั้น จะประสบกรรมอันหยาบชา คงอยูชั่วกัป,
ดูกอนเทวทัต ! สวนบุคคลใดแล กระทําสงฆที่แตกกันแลวใหสมัคร
สมานกัน, ผูนั้นยอมประสบบุญอันประเสริฐ บันเทิงในสวรรคตลอดกัป
ดังนี้.
บทวา สมคฺคสฺส ไดแก ผูรวมกัน, อธิบายวา ผูไมแยกกัน
ทั้งทางใจและทางกาย. จริงอยู แมในบทภาชนะ พระผูมีพระภาคเจา
ก็ไดทรงแสดงเนื้อความอยางนั้นเหมือนกัน.
แทจริง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา สมานสวาสโก ยอมเปน
อันทรงแสดงความไมแยกกันทางจิต.
เมื่อตรัสวา สมานสีมาย ิโต ยอมเปนอันทรงแสดงความไม
แยกกันทางกาย. คืออยางไร ? คือวา ภิกษุผูมีสังวาสเสมอกัน เวนจาก
ผูมีสังวาสตางกันโดยลัทธิ หรือผูมสี ังวาสตางกันโดยกรรม ชื่อวาเปนผู
ไมแยกกันทางจิต เพราะมีจิตเสมอกัน, ผูตั้งอยูในสีมาเสมอกัน ชื่อวา
เปนผูไมแยกกันทางกาย เพราะใหกายสามัคคี.
สองบทวา เภทนสวตฺตนิก วา อธิกรณ ไดแก เหตุที่เปนไป
เพื่อแตกแยกกัน คือเพื่อตองการทําลายสงฆ.
จริงอยู ในโอกาสนี้ เหตุทานประสงคเอาวา อธิกรณ ดุจใน
ประโยควา กามเหตุ กามนิทาน กามาธิกรณ (แปลวา มีกาม
เปนเหตุ มีกามเปนตนเหตุ มีกามเปนมูลเหตุ). ก็เพราะอธิกรณนั้นมี
๑๘ ประการ; ฉะนั้น ในบทภาชนะพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา วัตถุ
กระทําความแตกแยกกันมี ๑๘ อยาง. ก็เภทกรวัตถุเหลานั้นมาแลวใน
ขันธกะโดยนัยเปนตนวา ดูกอนอุบาลี ! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมแสดง
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อธรรมวา ธรรม ดังนี้. เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจักพรรณนาเนื้อความแหง
เภทกรวัตถุเหลานั้นในขันธกะนั้นนั่นแล. อนึ่ง สังฆเภทนี้ แมใด อาศัย
วัตถุเหลานี้ ยอมมีโดยเหตุอื่นอีก ๕ ประการ คือ โดยกรรม ๑ โดยอุเทศ ๑
โดยโวหาร ๑ โดยอนุสาวนา ๑ โดยการจับสลาก ๑, ขาพเจาจักประกาศ
สังฆเภทแมนั้น ในอาคตสถานนั่นแล. แตโดยสังเขปในคําวา ถือเอา
อธิกรณที่เปนไปเพื่อความแตกแยกกัน นี้ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความอยาง
นี้วา ถือเอาเหตุที่เปนไปเพื่อตองการทําลายสงฆ คืออันสามารถใหสําเร็จ
การทําลายสงฆได.
บทวา ปคฺคยฺห ไดแก ประคอง คือยกยอง ทําใหปรากฎ.
บทวา ติฏเยฺย มีความวา ยืนยันใหเปนอยางที่ตนถือเอาแลว
คืออยางที่ตนยกยองแลวนั่นแลอยู. ก็เพราะอธิกรณนั้น. ยอมเปนอัน
ภิกษุผูประคองและยืนยันอยางนั้น แสดงแลวและไมสละคืน; ฉะนั้น
ในบทภาชนะพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา พึงแสดง และวา ไมพึงสละคืน
ดังนี้
คําวา ภิกฺขูหิ เอวมสฺส วจนีโย มีความวา ภิกษุนั้น เปน
ผูอันพวกลัชชีภิกษุเหลาอื่นจะพึงวากลาวอยางนี้.
ก็ในบทภาชนะแหงบทวา ภิกขฺ ูหิ นั้น มีวนิ ิจฉัยดังนี้:- คําวา
เย ปสฺสนฺติ มีความวา ภิกษุเหลาใดเห็นภิกษุนั้นผูยกยองยันอยูตอหนา.
คําวา เย สุณนฺติ มีความวา แมภิกษุเหลาใด ไดยินวา พวกภิกษุ
ในวิหารชื่อโนน ถือเอาอธิกรณอันเปนไปเพื่อความแตกกันยกยองยันอยู.
คําวา สเมตายสฺมา สงฺเฆน มีความวา ทานผูมีอายุ ขอจงรวม
จงสมาคม จงเปนผูมีลัทธิอันเดียวกันกับดวยสงฆ.
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ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะวา สงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไม
วิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ยอมอยูเปนผาสุก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺโมทมาโน มีความวา บันเทิงอยู
ดวยดีดวยสมบัติ (มีศีลเปนตน ) ของกันและกัน
บทวา อวิวทมาโน มีความวา ไมวิวาทกันอยางนี้ นีธ้ รรม
นี้มิใชธรรม.
สงฆนั้นมีอุเทศอันเดียวกัน; เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา เอกุทเทส
(มีอุเทศเดียวกัน ). อธิบายวา มีปาฏิโมกขุทเทส เปนไปรวมกันไม
แยกกัน.
สองบทวา ผาสุวิหรติ ไดแก ยอมอยูเปนสุข.
คําวา อิจฺเจต กุสล มีความวา การสละเสียไดนั้น เปนกุศล
คือปลอดภัย ไดแกเปนสวัสดิภาพแกภิกษุนั้น.
ขอวา โน เจ ปฏินิสฺสชฺชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส ไดแก เปน
ทุกกฏ แกภกิ ษุผูถูกสวด ๓ ครั้ง แลวไมสละคืน.
ขอวา สุตฺวา น วทนฺติ อาปตฺติ ทุกฺกกสฺส มีความวา เปนทุกกฏ
แมแกพวกภิกษุ ผูไดยินแลวไมวากลาว ในที่ไกลเทาไร จึงเปนทุกกฏ
แกพวกภิกษุผูไดยินแลวไมวากลาว. ในวิหารเดียวกัน ไมมีคําที่จะพึง
กลาวเลย. สวนในอรรถกถา ทานกลาววา ในระยะทางกึ่งโยชนโดยรอบ
จัดเปนภาระของภิกษุทั้งหลาย. ความพนจากอาบัติยอมไมมี แมแกภิกษุ
ผูสงทูตหรือจดหมายไปพูด. พึงไปหามเองทีเดียววา ทานผูมีอายุ !
การทําลายสงฆ เปนการหนัก, เธออยาพยายามเพื่อทําลายสงฆ. แตภิกษุ
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ผูสามารถ แมไกล ก็ควรไป. จริงอยู แมที่ไกล ๆ จัดเปนภาระของ
พวกภิกษุไมอาพาธทีเดียว. บัดนี้ เพือ่ จะทรงแสดงแตเพียงใจความเทานั้น
ในคําวา ก็ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายกลาวอยูอยางนี้ เปนตน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตนวา ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลาย พึงคุมตัวมา
แมสูทามกลางสงฆแลว พึงกลาว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานี้นั้น สองบทวา สงฺฆมชฺณมฺป อากฑฺฒิตฺวา
มีความวา ถาภิกษุนั้น อันพวกภิกษุวากลาวอยูโดยนัยกอน ยังไมสละ
คืน แมพวกภิกษุจับที่มือและที่เทา คุมตัวมาสูทามกลางสงฆ แลวพึง
วากลาวเธออีกถึง ๓ ครั้ง โดยนัยเปนตนวา มา อายสฺมา ดังนี้.
สองบทวา ยาวตติย สมนุภาสิตพฺโพ มีความวา สงฆพึงสวด
สมนุภาสถึงครั้งที่ ๓ กอน. มีคําอธิบายวา สงฆพึงกระทํากรรมดวย
สมนุภาสนกรรมวาจา ๓ หน. ก็ในบทภาชนะแหงบทวา ยาวตติย
สมนุภาสิตพฺโพ นั้น เพื่อถือเอาแตใจความแสดงสมนุภาสนวิธี พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนวา โส ภิกฺขุ สมนุภาสิตพฺโพ เอวฺจ
ปน ภิกขฺ เว สมนุภาสิตพฺโพ ดังนี้.
ในคําวา สมนุภาสิตพฺโพ เปนตนนั้น คําวา ตฺติยา ทุกฺกฏ
ทฺวีหิ กมฺมวาจาหิ ถุลฺลจฺจยา ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ มีความวา อาบัติ
ทั้ง ๓ คือ ทุกกฏที่ภิกษุตองในที่สุดญัตติ และถุลลัจจัย ที่ตอ งเพราะ
กรรมวาจา ๒ หน ยอมระงับไปดวยกรรมวาจาครั้งที่ ๓ พอสวดถึง ย
อักษร อยางนี้วา ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย, ภิกษุนั้น ยอมตั้งอยู
ในสังฆาทิเสสทีเดียว.
ถามวา อาบัติที่ตองแลวระงับไป หรือวา อาบัติที่ไมไดตองระงับ.
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ตอบวา พระมหาสุมเถระกลาวไวกอนวา ภิกษุใดสละกรรมนั้น
ในเวลาจบ, ภิกษุนั้นยอมไมตองอาบัติเหลานี้; เพราะเหตุนั้น อาบัติที่
ไมไดตองจึงระงับไป สวนพระมหาปทุมเถระกลาววา อาบัติที่ตองแลว
ยอมระงับไป ดุจอสาธารณาบัติ ระงับไปเพราะเพศกลับฉะนั้น, จะ
ประโยชนอะไร ดวยอาบัติที่ยังไมไดตองระงับไปเลา ?
[แกอรรถบทภาชนียวาดวยกรรมชอบธรรมเปนตน]
สองบทวา ธมฺมกมฺเม ธมฺมกมฺมสฺี มีความวา ถาสมนุภาสนกรรมนั้นเปนกรรมชอบธรรม เธอมีความสําคัญในสมนุภาสนกรรมนั้นวา
เปนกรรมชอบธรรม. ในบททั้งปวงก็มีนัยเหมือนกันนี้. ความสําคัญใน
บทวา กมฺมสฺี นี้คุมไมได เพราะกรรมเปนของชอบธรรม เมื่อไม
สละอยางนั้น ยอมตองอาบัติ.
บทวา อสมนุภาสนฺตสฺส มีความวา เมื่อไมถูกสวดสมนุภาส
แมไมยอมสละ ก็ไมตองอาบัติสังฆาทิเสส.
บทวา ปฏินิสฺสชฺชนฺตสฺส มีความวา ไมตองดวยอาบัติสังฆาทิเสส
แกภิกษุผูสละเสียกอนแตญัตติ หรือในขณะญัตติ หรือในเวลาจบญัตติ
หรือเพียงที่สวดยังไมถึง ย อักษร แหงอนุสาวนาที่ ๑ ก็ดี ที่ ๒ ก็ดี
ที่ ๓ ก็ด.ี
บทวา อาทิกมฺมิกสฺส มีความวา ก็ในสิกขาบทนี้ พระเทวทัต
เปนตนบัญญัติ เพราะบาลีที่มาในคัมภีรปริวารวา พระเทวทัตไดพยายาม
ทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน, ทรงปรารภพระเทวทัตในเพราะเรื่องนั้น.
ก็พระเทวทัตนั่นแล เปนตนบัญญัติแหงการพยายามเพื่อทําลายสงฆเทานั้น
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หาไดเปนตนบัญญัติแหงการไมยอมสละไม. เพราะวา กรรมนั้น สงฆ
ไมไดทําแกเธอ.
ถาจะมีคําถามวา ก็คําที่กลาวนี้ พึงทราบไดอยางไร ?
ตอบวา พึงทราบได โดยพระสูตร.
เหมือนอยางวา การยอมปรากฏวา สงฆทําแลวแกอริฎฐภิกษุ
เพราะบาลีที่มาในคัมภีรปริวารวา อริฎฐภิกษุมีบรรพบุรุษเปนคนฆาแรง
ไมยอมสละดวยสมนุภาสน จนถึงครั้งที่ ๓ ทรงปรารภอริฎฐภิกษุใน
เพราะเรื่องนั้น ดังนี้ ฉันใด กรรมจะไดปรากฎวา สงฆทําแกพระเทวทัต ฉันนั้น หามิได. แมถาใคร ๆ จะพึงกลาวดวยเหตุสักวาความ
ชอบใจของตนเทานั้นวา กรรมอันสงฆทําแลวแกพระเทวทัตนั้น จะพึงมี
ไซร แมอยางนั้น ขึ้นชื่อวาอาบัติ ยอมไมมีแกภิกษุผูเปนตนบัญญัติ
ในเพราะไมสละเสีย. จริงอยู ขึ้นชือ่ วา อนาบัติ ยอมไมปรากฎแกภิกษุ
ผูลวงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแลว นอกจากสิกขาบทที่ทรงอนุญาตไวโดย
เฉพาะ.
แมคําวา อาทิกมฺมกิ สฺส ในอนาปตติวารแหงอริฏฐสิกขาบทที่
ทานลิขิตไวในคัมภีรทั้งหลาย ก็ลิขิตไวดวยความพลั้งเผลอ. ก็แลขอที่
คํานั้น เปนคําที่ทานลิขิตไวดวยความพลั้งเผลอ พึงทราบโดยพระบาลี
สําหรับยกอาบัติในกรรมขันธกะอยางนี้วา อริฎฐภิกษุอันสงฆพึงโจทกอน,
ครั้นโจทแลวพึงใหเธอใหการ, ครั้นใหเธอใหการแลว พึงยกอาบัติขึ้น
ปรับ กรรมนั้นสงฆไมไดทําแกพระเทวทัตผูเปนอาทิกัมมิกะในเพราะ
พยายามเพื่อทําลายสงฆ ดวยประการฉะนี้; เพราะเหตุนั้น อาบัตินั้นแล
ชื่อวา ยังไมเกิด, แตพระเทวทัตนั้น ถูกเรียกวา ผูเปนตนบัญญัติ เพราะ
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ทําความเขาใจวา พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภทานบัญญัติสิกขาบท
อนาบัติทานกลาวแลวสําหรับพระเทวทัตนั้น เพราะไมมีอาบัตินั่นเอง
ดวยประการฉะนี้.
ก็แลอนาบัตินี้นั้น สําเร็จดวยบทนี้เทียววา อสมนุภาสนฺตสฺส
แมโดยแท, ถึงกระนั้น สงฆไมไดทําสมนุภาสนกรรมอยางเดียวแกภิกษุใด
ภิกษุนั้น ทานเรียก ชื่อวา ผูไมถูกสวดสมนุภาส ไมเรียกวา ผูเปน
ตนบัญญัติ สวนพระเทวทัตนี้ คงเปนตนบัญญัติแท , เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาวบทวา อาทิกมฺมิกสฺส ไว.
วินิจฉัยในสมนุภาสนแหงสิกขาบททั้งปวง เวนแตอริฏฐสิกขาบท
เสีย พึงทราบโดยอุบายนี้. คําที่เหลือในบททั้งปวง ตื้นทั้งนั้น.
บรรดาปกิณกะมีสมุฎฐานเปนตน สิกขาบทนี้ มีองค ๓ มีสมุฎ
ฐานเดียว, ชือ่ วา สมนุภาสนสมุฎฐาน ยอมตั้งขึ้นทางกาย ทางวาจา
และทางจิต, แตเปนอกิริยา เพราะเมื่อภิกษุไมทํากายวิการหรือเปลงวาจา
เลยวา เราจะสละคืน จึงตอง, เปนสัญญาวิโมกข สจิตตกะ โลกวัชชะ
กายกรรม วจีกรรม อกุศลจิต เปนทุกขเวทนา ดวยประการฉะนี้.
ปฐมสังฆเภทสิกขาบทวรรณนา จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑
เรื่องภิกษุผปู ระพฤติตามพระเทวทัต
[๖๐๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นพระเทวทัตตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ เพื่อทําลาย
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ขอหามในพุทธจักร ภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้วา พระเทวทัตพูดไมถูก
ธรรม พูดไมถูกวินัย ไฉนพระเทวทัตจึงไดตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ
เพื่อทําลายขอหามในพุทธจักรเลา
เมื่อภิกษุทั้งหลายพูดอยางนี้แลว พระโกกาลิกะ พระกฏโมรกติสสกะ พระขัณฑเทวีบุตร และพระสมุทททัต ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้น
วา ทานทั้งหลายอยาไดพูดอยางนั้น พระเทวทัตพูดถูกธรรม พูดถูก
วินัย
ก็พระเทวทัตกลาวคลอยคามความพอใจและความเห็นชอบของ
พวกเรา พระเทวทัตทราบความพอใจ และความเห็นชอบของพวกเรา
จึงกลาว คํานี้ยอมควรแมแกพวกเรา
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุ
ทั้งหลายจึงไดประพฤติตามพูดสนับสนุนพระเทวทัต ผูตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา มีพวกภิกษุประพฤติตามผูพูด
สนับสนุนเทวทัตผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใช
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กิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น
จึงไปประพฤติตามพูดสนับสนุนเทวทัต ผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลาย
สงฆเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนพวกภิกษุผูประพฤติตามผูพูด
สนับสนุนพระเทวทัต โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความ
เปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความ
เปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ
ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถา ที่สมควร
แกเรื่องนั้น เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
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ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๕. ๑๑. อนึ่ง มีภกิ ษุผูประพฤติตาม ผูพูดเขากันของภิกษุนั้น
แล ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง เธอทั้งหลายกลาวอยางนี้วา
ขอทานทั้งหลายอยาไดกลาวคําอะไร ๆ ตอภิกษุนั่น ภิกษุนั่นกลาวถูก
ธรรมดวย ภิกษุนั่นกลาวถูกวินัยดวย ภิกษุนั่นถือเอาความพอใจและ
ความชอบใจของพวกขาพเจากลาวดวย เธอทราบความพอใจและ
ความชอบใจของพวกขาพเจาจึงกลาว คําที่เธอกลาวนั่น ยอมควร
แมแกพวกขาพเจา ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาว อยาง
นี้วา ทานทั้งหลาย อยาไดกลาวอยางนั้น ภิกษุนั่นหาใชผูกลาวถูก
ธรรมไมดวย ภิกษุนั่นหาใชผูกลาวถูกวินัยไมดวย ความทําลายสงฆ
อยาไดชอบแมแกพวกทาน
ขอพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ
เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศ
เดียวกัน ยอมอยูผาสุก แลภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาว
อยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุ
ทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย
หากเธอทั้งหลาย ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบอยูสละกรรมนั้น
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เสีย สละไดอยางนี้นั่นเปนการดี หากเธอทั้งหลายไมสละเสีย เปน
สังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุผูประพฤติตามพระเทวทัต จบ
สิกขาบทวิภังค
[๖๐๑] บทวา อนึง่ ...ของภิกษุนั้นแล คือ ภิกษุผูทําลายสงฆนั้น.
บทวา มีภิกษุทั้งหลาย คือ มีภกิ ษุเหลาอื่น.
บทวา ผูประพฤติตาม ความวา ภิกษุผูทําลายสงฆเห็นอยางไร
ชอบอยางไร พอใจอยางไร แมภิกษุเหลานั้นก็เห็นอยางนั้น ชอบ
อยางนั้น พอใจอยางนั้น.
บทวา ผูพูดเขากัน คือ ผูดํารงอยูในพวกในฝายของภิกษุนั้น.
คําวา ๑ รูปบาง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ความวา มีภิกษุ ๑ รูปบาง
๒ รูปบาง ๓ รูปบาง ภิกษุเหลานั้น พึงกลาวอยางนี้วา พวกทานอยาได
กลาวคําอะไรๆ ตอภิกษุนั่น ภิกษุนั่นกลาวถูกธรรมดวย ภิกษุนั่นกลาว
ถูกวินัยดวย แลภิกษุนนั้ กลาวคลอยตามความพอใจและความเห็นชอบ
ของพวกขาพเจา เธอทราบความพอใจและความเห็นชอบของพวกขาพเจา
จึงกลาว คําที่เธอกลาวนั้น ยอมควรแมแกพวกขาพเจา.
[๖๐๒] บทวา ภิกษุเหลานั้น ไดแก ภิกษุผูประพฤติตามเหลานั้น.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอื่น อธิบายวา ภิกษุ
เหลาใดเห็นอยู ภิกษุเหลาใดไดยินอยู ภิกษุเหลานั้นควรวากลาวภิกษุ
ผูประพฤติตามเหลานั้นวา พวกทานอยาไดกลาวอยางนั้น ภิกษุนั่นกลาว
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ถูกธรรมก็หาไม ภิกษุนั่นกลาวถูกวินัยก็หาไม ความทําลายสงฆอยา
ไดชอบใจแมแกพวกทาน ขอใจของพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ
เพราะวาสงฆผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน
ยอมอยูผาสุก พึงกลาวแมครั้งที่สอง พึงกลาวแมครั้งที่สาม หากภิกษุ
เหลานั้นสละเสียได สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากภิกษุเหลานั้นไมสละ
เสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายทราบแลว ไมวากลาว ตองอาบัติ
ทุกกฏ ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆ
แลวพึงวากลาววา พวกทานอยาไดกลาวอยางนั้น ภิกษุนั่นกลาวถูกธรรม
ก็หาไม ภิกษุนั่นกลาวถูกวินัยก็หาไม ความทําลายสงฆอยาไดพอใจแม
แกพวกทาน ขอใจของพวกทานจงพรอมเพรียงดวยสงฆ เพราะวาสงฆ
ผูพรอมเพรียงกัน ปรองดองกัน ไมวิวาทกัน มีอุเทศเดียวกัน ยอมอยู
ผาสุก พึงกลาวแมครั้งที่สอง พึงกลาวแมครั้งที่สาม หากภิกษุเหลานั้น
สละเสียได สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากภิกษุเหลานั้นไมสละเสีย
ตองอาบัติทุกกฏ.

วิธสี วดสมนุภาส
[๖๐๓] ภิกษุเหลานั้น อันภิกษุทงั้ หลาย พึงสวดสมนุภาส ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสวดสมนุภาสอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ
พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสวดสมนุภาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมี
ชื่อนี้ดวย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากัน ของภิกษุผูมีชื่อนี้ ซึ่งเปน
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ผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเรื่องนั้น ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้
ดวย ผูมีชื่อนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย นี่เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อ
นี้ดวย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขากันของภิกษุผูมีชื่อนี้ ซึ่งเปน
ผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ภิกษุเหลานั้นยังไมสละเรื่องนั้น สงฆ
สวดสมนุภาสภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนีด้ วย เพื่อใหสละเรื่องนั้น
เสีย การสวดสมนุภาสภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนี้ดวย เพื่อให
สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
ผูใด ทานผูน ั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนี้ดว ย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูดเขา
กัน ของภิกษุผูมีชื่อนี้ ซึ่งเปนผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ภิกษุเหลา
นั้นยังไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชอื่
นี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อ
นี้ดวย ผูมีชื่อนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนี้ดว ย เปนผูประพฤติตาม เปนผูพูด
เขากัน ของภิกษุผูมีชื่อนี้ ซึ่งเปนผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ภิกษุ
เหลานั้นยังไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย
ผูมีชื่อนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสภิกษุทั้งหลาย
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ผูมีชื่อนี้ดวย ผูมีชื่อนี้ดวย เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุทั้งหลายผูมีชื่อนี้ดวย ผูม ีชื่อนี้ดวย สงฆสวดสมนุภาสแลว
เพื่อใหสละเรื่องนั้น ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้.
[๖๐๔] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส
เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัย
เพราะกรรมวาจาสองครั้ง ยอมระงับ สงฆพึงสวดสนนุภาสคราวหนึ่ง
ตอภิกษุ ๒ รูป ๓ รูปได ไมควรสวดสมนุภาสในคราวหนึ่ง ยิ่งกวานั้น.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
มากมาย ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส
คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล
แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.

บทภาชนีย
[๖๐๕] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติ
ทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๐๖] ภิกษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุผูมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอ งอาบัติแล.

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑ จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑
ทุติยสังฆเภทสิกขาบทวรรณนา
ทุติยสังฆเภทสิกขาบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน
ขาพเจาจะกลาวตอไป:- ในทุติยสังฆเภทสิกขาบทนั้น มีวินจิ ฉัยดังนี้:-

[แกอรรถเรื่องภิกษุประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ]
บทวา อนุวตฺตกา มีความวา ผูปฏิบัติตาม โดยยึดถือเอาความเห็น
ความพอใจ และความชอบใจ แหงพระเทวทัตนั้น (ผูตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆ) ภิกษุเหลาใดพูดคําเปนพรรค คือ คํามีในฝกฝายแหง
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ความไมสามัคคีกัน; เหตุนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงชื่อวาผูกลาวคําเปนพรรค.
ก็ในบทภาชนะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ยอมเปนผูตั้งอยูในวาจา
เปนฝายสรรเสริญพระเทวทัตนั้น. อธิบายวา ตั้งอยูแลว เพื่อตองการ
สรรเสริญ และเพื่อตองการความเจริญ แหงพรรคพวก แกพระเทวทัตนั้น
ผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ. พวกภิกษุที่กลาวคําเปนพรรค ยอมเปน
ผูเชนนี้โดยนิยม; เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวคํานี้. แตเพราะภิกษุมาก
กวา ๓ รูป เปนผูไมควรแกกรรม เพราะสงฆจะทํากรรมแกสงฆไมได;
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เอโก วา เทฺว วา ตโย วา
ดังนี้.
บทวา ชานาติ โน มีความวา ทานผูมีอายุนั้น ยอมรูแมความ
พอใจเปนตนของพวกเรา.
บทวา ภาสติ มีความวา ยอมกลาวกับพวกเราวา พวกกระผม
จะกระทําอยางนี้.
ขอวา อมฺหากเปต ขมติ มีความวา ทานผูมีอายุนั้น ยอม
กระทําสิ่งใด, สิ่งนั้น ยอมเปนที่ชอบใจแมแกพวกเรา.
ขอวา สเมตายสฺมนฺตาน สงฺเฆน มีความวา จิตของทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย จงถึงพรอม คือ จงมาพรอม, อธิบายวา จงดําเนินไปสูความ
เปนอัน เดียวกันกับสงฆ. คําที่เหลือในสิกขาบทนี้ปรากฏชัดแลวทั้งนั้น
เพราะมีนัยดังกลาวแลวในสิกขาบทกอน และเพราะมีอรรถอันตื้น. แม
สมุฏฐานเปนตน ก็เปนเชนกับสิกขาบทกอนนั้นแล.
ทุติยสังฆเภทสิกขาบทวรรณนา จบ
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สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒
เรื่องพระฉันนะ
[๖๐๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระวิหารโฆสิตาราม เขตพระนครโกสัมพี ครั้งนั้น ทานพระฉันนะประพฤติ
มารยาทอันไมสมควร ภิกษุทั้งหลายกลาวตักเตือนอยางนี้วา ดูกอนฉันนะ
ทานอยาไดกระทําอยางนี้ ประพฤติดังนี้ไมควร
พระฉันนะกลาวตอบวา ดูกอนทานทั้งหลาย พวกทานสําคัญวา
เราเปนผูที่ทานควรวากลาวกระนั้นหรือ เราตางหากควรวากลาวพวกทาน
เพราะพระพุทธเจาก็ของเรา พระธรรมก็ของเรา พระลูกเจาของเราตรัสรู
ธรรมแลว พวกทานตางชื่อกัน ตางโคตรกัน ตางชาติกัน ตางสกุลกัน
บวชรวมกันอยู ดุจลมกลาพัดหญาไม และใบไมแหงใหอยูรวมกัน หรือ
ดุจแมน้ําที่ไหลมาจากภูเขา พัดจอกสาหรายและแหนใหอยูรวมกันฉะนั้น
ดูกอนทานทั้งหลาย พวกทานสําคัญวาเราเปนผูที่ทานควรวากลาวกระนั้น
หรือ เราตางหากควรวากลาวพวกทาน เพราะพระพุทธเจาก็ของเรา
พระธรรมก็ของเรา พระลูกเจาของเราตรัสรูธรรมแลว
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทาน
พระฉันนะ อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม จึงไดทําตนใหเปน
ผูอันใคร ๆ วากลาวไมได แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกอนฉันนะ ขาววา เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถูกทาง
ธรรม ไดทาํ ตนใหเปนผูอันใคร ๆ วากลาวไมไดจริงหรือ.
พระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ดูกอนโมฆบุรุษ ไฉนเธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถูก
ทางธรรม จึงทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ดูกอนโมฆบุรุษ
การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลือ่ มใสแลว โดย
ที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอี่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส
แลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระฉันนะโดยอเนกปริยาย
ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลว
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ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความรับ
วาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน เพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๖. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีสัญชาติแหงคนวายาก อันภิกษุ
ทั้งหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศ
ทําตนใหเปนผูอันใคร ๆ วากลาวไมได ดวยกลาวโตวา พวกทาน
อยาไดกลาวอะไรตอเรา เปนคําดีก็ตาม เปนคําชั่วก็ตาม แมเรา
ก็จักไมกลาวอะไร ๆ ตอพวกทานเหมือนกัน เปนคําดีก็ตาม เปนคําชั่ว)
ก็ตาม ขอพวกทานจงเวนจากการวากลาวเราเสีย ภิกษุนั้นอันภิกษุ
ทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใคร ๆ วา
กลาวไมได ขอทานจงทําตนใหเขาวากลาวไดแล แมทานก็จงวากลาว
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ภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม แมภิกษุทั้งหลายก็จักวากลาวทานโดย
ชอบธรรม เพราะวาบริษัทของพระผูมีพระภาคเจานั้น เจริญแลว
ดวยการอยางนี้ คือดวยวากลาวซึ่งกันและกัน ดวยเตือนกันและกัน
ใหออกจากอาบัติ แลภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้
ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส
กวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเส ย หากเธอถูกสวดสมนุภาส
กวาจะครั้นสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย สละไดอยางนี้นั่นเปนการดี
หากเธอไมสละเสีย เปนสังฆาทิเสส.
เรือ่ งพระฉันนะ จบ
สิกขาบทวิภงั ค
[๖๐๘] คําวา อนึ่ง ภิกษุเปนผูมสี ัญชาติแหงคนวายาก ความวา
เปนผูวาไดโดยยาก ประกอบดวยธรรมทั้งหลายอันเปนเครื่องกระทําความ
เปนผูวายาก ไมอดทน ไมรับอนุสาสนีโดยเบื้องขวา
คําวา ในสิกขาบททัง้ หลายอันเนื่องในอุเทศ ไดแก สิกขาบทอัน
นับเนื่องในพระปาติโมกข.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอื่น
ทีช่ ื่อวา ถูกทางธรรม คือ สิกขาบทใดอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติแลว สิกขาบทนั้นชื่อวาถูกทางธรรม ภิกษุนั้นผูอันภิกษุทั้งหลาย
วากลาวอยู โดยถูกทางธรรมนั้น ยอมทําตนใหเปนผูอันใคร ๆ วากลาว
ไมได ดวยกลาวโตวาพวกทานอยาไดกลาวอะไร ๆ ตอเรา เปนคําดีก็ตาม
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เปนคําชั่วก็ตาม แมเราก็จักไมกลาวคําอะไร ๆ ตอพวกทาน เปนคําดี
ก็ตาม เปนคําชั่วก็ตาม ขอพวกทานจงเวนจากการวากลาวเสีย.
[๖๐๙] บทวา ภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูมีสัญชาติแหงคนวายากนั้น.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอื่น อธิบายวา ภิกษุ
เหลาใดเห็นอยู ไดยินอยู ภิกษุเหลานั้นควรวากลาวภิกษุผูมีสัญชาติแหง
คนวายากนั้นวา ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ขอทาน
จงทําตนใหเขาวาไดแล แมทานก็จงวากลาวภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรม
แมภิกษุทั้งหลายก็จักวากลาวทานโดยชอบธรรม เพราะวาบริษัทของ
พระผูมีพระภาคเจานั้นเจริญแลวดวยอาการอยางนี้ คือดวยวากลาวซึ่งกัน
และกัน ดวยเตือนกันและกันใหออกจากอาบัติ ควรวากลาวแมครั้งที่สอง
ควรวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้นั่นเปนการดี
หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายไดยินแลวไมวากลาว
ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆ
แลวพึงวากลาววา ทานอยาไดทําตนใหเปนผูอันใคร ๆ วากลาวไมได
ขอทานจงทําตนใหวากลาวไดแล แมทานก็จงวากลาวภิกษุทั้งหลายโดย
ชอบธรรม แมภิกษุทั้งหลายก็จักวากลาวทานโดยชอบธรรม เพราะวา
บริษัทของพระผูมีพระภาคเจานั้นเจริญแลวดวยอาการอยางนี้ คือดวยวา
กลาวซึ่งกันและกัน ดวยเตือนกันและกันใหออกจากอาบัติ ควรวากลาว
แมครั้งที่สอง ควรวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้
นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.
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วิธีสวดสมนุภาส
[๖๑๐] ภิกษุนั้น อันสงฆพึงสวดสมนุภาส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล
สงฆพึงสวดสมนุภาสอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆ
ทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-

กรรมวาจาสวดสมนุภาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ อันภิกษุทงั้ หลาย
วากลาวอยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใคร ๆ วากลาวไมได
ภิกษุนั้นไมสละเรื่องนั้น ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
สวดสมนุภาสภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้น นี่เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนีผ้ ูนี้ อันภิกษุทั้งหลาย
วากลาวอยูถูกทางธรรม ยอมทําตนใหเปนผูอันใคร ๆ วากลาวไมได
ภิกษุนั้นไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่อง
นั้น การสวดสมนุภาสภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบเเกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูโด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุผูมีชื่อนี้ผูนี้ อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม ยอมทําตนให
เปนผูอันใครๆ วากลาวไมได ภิกษุนนั้ ไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาส
ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อให
สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
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ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูถูกทางธรรม ยอมทําตนให
เปนผูอันใคร ๆ วากลาวไมได ภิกษุนนั้ ไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาส
ภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อใหสละ
เรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุมีชอื่ นี้อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๖๑๑] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย
กรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส
เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราญัตติ อาบัติถุลลัจจัย
เพราะกรรมวาจาสองครั้ง ยอมระงับ.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกันมาก
มาย ไมใชบคุ คลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แม
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
[๖๑๒] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ
เสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละเสีย ตองอาบัติสังฆาทิเสส
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กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละเสีย
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติ
ทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๑๓] ภิกษุผูยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอ งอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒ จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒
ทุพพจสิกขาบทวรรณนา
ทุพพจสิกขาบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน ขาพเจา
จะกลาวตอไป:- ในทุพพจสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:-

[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระฉันนะ]
สองบทวา อนาจาร อาจรติ มีความวา ยอมกระทําการลวงละเมิด
ทางกายทวารและวจีทวาร มีอเนกประการ.
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คําวา กึ นุ โข นาม นี้ เปนการกลาวขม (ผูอื่น).
คําวา อห โข นาม เปนคํายก (ตน).
ดวยคําวา ตุมฺเห วเทยฺย ทานแสดงวา เราควรจะวากลาวพวก
ทานวา พวกทาน จงกระทําอยางนี้ อยากระทําอยางนี้.
หากผูถามจะถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะพระฉันนะกลาวหมายเอาความประสงคเปนตน
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงมากัณฐกะเสด็จออกพรอมกับ
เรา ทรงผนวชแลว. ครั้นกลาววา พระธรรมของเราแลว เมื่อจะแสดง
ยุติในความเปนของ ๆ คนอีก จึงกลาววา พระธรรมนี้ พระลูกเจาของ
เรา ไดตรัสรูแลว ดังนี้. มีคําอธิบายวา เพราะวา สัจจธรรม ๔ อัน
พระลูกเจาของเราแทงตลอดแลว; ฉะนั้น แมพระธรรมก็เปนของเรา.
แตสําคัญพระสงฆวา ตั้งอยูในฝกฝายแหงคนคูเวรของตน จึงไมกลาววา
พระสงฆของเรา. แคใครจะกลาวเปรียบเปรยรุกรานสงฆ จึงกลาวคํา
เปนตนวา เสยฺยถาป นาม ดังนี้.
บทวา ติณกฏปณฺณสฏ ไดแก หญา ไม และใบไมแหงที่รวง
หลนตกไปในสถานที่นั้น ๆ. อีกอยางหนึ่ง หญาดวย ไมเบาไมมีแกน
ดวย; เหตุนั้น จึงชื่อวา หญาและไม. ใบไมแหง ชื่อวา ปณณสฏะ.
บทวา อุสฺสาเทยฺย ไดแก พัดไปกองรวมไว.
บทวา ปพฺพเตยฺย ไดแก เกิดจากภูเขา. จริงอยู แมน้ํานั้นมี
กระแสอันเชี่ยว; เพราะฉะนั้น ทานจึงระบุเอาแตแมน้ํานั้นเทานั้น.
ในคําวา สงฺขเสวาลปณก น มีวินิจฉัยดังนี้:สาหรายที่มีใบ มีรากยาว เรียกวา จอก. สาหรายสีเขียว เรียกวา
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สาหราย. สาหรายที่เหลือ มีตะไครน้ําและแหนเปนตน แมทั้งหมด
ถึงการนับวา แหน.
ดวยคําวา เอกโต อุสฺสาทิตา ทานแสดงวา แมอันใครๆ ประมวล
มาแลว คือทําเปนกองไวในที่เดียวกัน.
บทวา ทุพฺพจชาติโก ไดแก มีภาวะแหงบุคคลผูวายาก. อธิบายวา
ผูอันใคร ๆ ไมอาจวากลาวได. แมในบทภาชนะแหงบทวา ทุพฺพจชาติโก
นั้น บทวา ทุพฺพโจ ไดแก ผูอันเขากลาวสอนไดโดยยาก คือโดยลําบาก.
มีคําอธิบายวา อันใคร ๆ ไมอาจวากลาวไดโดยงาย.
บทวา โทวจสฺสกรเณหิ คือ (ดวยธรรม) อันกระทําความเปน
ผูวายาก. อธิบายวา ก็ธรรมทั้งหลายเหลาใด ยอมทําบุคคลใหเปนผูวา
ยาก, เปนผูประกอบดวยธรรมเหลานั้น.
ก็บัณฑิตพึงทราบธรรมเหลานั้น มี ๑๙ อยาง คือความเปนผูมี
ความปรารถนาลามก ๑ ความยกตนขมผูอื่น ๑ ความเปนคนมักโกรธ ๑
ความผูกโกรธ เพราะความโกรธเปนเหตุ ๑ ความเปนผูมักระแวงเพราะ
ความโกรธเปนเหตุ ๑ ความเปนผูเปลงวาจาใกลตอความโกรธเพราะ
ความโกรธเปนเหตุ ๑ ความกลับเปนผูโตเถียงโจทก ๑ ความเปนผูกลับ
รุกรานโจทก ๑ ความเปนผูกลับปรักปรําโจทก ๑ ความกลบเรื่องอื่น
ดวยเรื่องอื่น ๑ ความเปนผูไมพอใจตอบดวยความประพฤติ ๑ ความเปน
ผูลบหลูตีเสมอ ๑ ความเปนคนริษยาเปนคนตระหนี่ ๑ ความเปนคนโอ
อวดเจามายา ๑ ความเปนคนกระดางดูหมิ่นผูอื่น ๑ ความเปนคนถือแต
ความเห็นของตน ๑ ความเปนคนถือรั้น ๑ ความเปนผูถอนไดยาก ๑
* มีเพียง ๘ แมในอนุมานสูตร ก็มีเพียง ๑๖. ม. มู. ๑๒/๑๘๙.
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อันมาแลวในอนุมานสูตรตามลําดับ โดยนัยมีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
ก็ธรรมอันทําความเปนคนวายากเหลาไหน ? ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ! ภิกษุ
ในศาสนานี่เปนผูมีความปรารถนาลามก ดังนี้ เปนตน.
ผูใด ไมอด ไมทนโอวาท, เพราะเหตุนั้น ผูน ั้น ชื่อวา อักขมะ.
ผูใด เมื่อไมปฏิบัติ ตามที่ทานพร่ําสอน ไมรับอนุสาสนีโดยเบื้องขวา;
เพราะเหตุนั้น ผูนั้น ชื่อวา มีปกติไมรับโดยเบื้องขวาซึ่งอนุสาสนี.
บทวา อุทฺเทสปริยาปนฺเนสุ ไดแก นับเนื่องในอุเทศ คือรวมลง
ในภายใน. ความวา เปนไปภายในปาฏิโมกขุทเทส เพราะทานสงเคราะห
อยางนี้วา อาบัติ มีแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปดเผย.
สองบทวา สหธมฺมิก วุจฺจมาโน ไดแก อันภิกษุทั้งหลายวากลาว
อยูโดยชอบสหธรรม. นี้เปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. อธิบาย
วา อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู ดวยสิกขาบทที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
ไว อันไดนามวา สหธรรมิก เพราะเปนสิกขาอันสหธรรมิก ๕ พึง
ศึกษา หรือเพราะเปนของสหธรรมิก ๕ เหลานั้น .
คําวา วิรมถายสฺสนฺโต มม วจนาย มีความวา พวกทานวากลาว
ขาพเจาดวยคําใด, จงเลิกจากคํานั้น ตามคําของขาพเจา. มีคําอธิบายวา
พวกทาน จงอยากลาวคํานั้นกะขาพเจา.
คําวา วเทตุ สหธมฺเมน มีความวา ทานผูมีอายุ จงวากลาวดวย
สิกขาบทอัน เปนสหธรรม หรือดวยคําแมอื่นอันเปนสหธรรม คือเปนไป
เพื่อความเลื่อมใส.
ศัพทวา ยทิท เปนนิบาต ลงในอรรถ คือแสดงเห็นแหงความ
เจริญ. ดวยคําวา ยทิท นั้น ยอมเปนอันทานแสดงเหตุแหงความเจริญ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 608

ของบริษัทอยางนี้วา การพูดแนะประโยชนแกกนั และกัน และการยังกัน
และกันใหออกจากอาบัตินี้ใด,
บริษัทเจริญแลว ดวยการวากลาวกันและ
ดวยการยังกันและกันใหออกจากอาบัตินั้น. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื้น
ทั้งนั้น. แมสมุฏฐานเปนตน ก็เปนเชนกับปฐมสังฆเภทสิกขาบท
นั้นแล.
ทุพพจสิกขาบทวรรณนา จบ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓
เรือ่ งภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ
[๖๑๔] โดยสมัยนั้น พระผูมพี ระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
ภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ เปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี
เปนภิกษุอลัชชี ชั่วชา ภิกษุพวกนั้นประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ
ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่น
รดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอนื่ เก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง
ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํา
มาลัยเรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชให
ผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริด
เองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผอู ื่นทําบาง
ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ใชใหผอู ื่นทําบาง ภิกษุพวกนั้น
นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกาน นําไปเองบาง ใช
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ใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง
ซึ่งดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม นํา
ไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชให
ผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอันนําไปบาง ซึ่ง
ดอกไมแผงสําหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมารี
เพื่อสะใภเเหงสกุล เพื่อกุลทาสี ภิกษุพวกนั้น ฉันอาหารในภาชนะอัน
เดียวกันบาง ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบาง
นอนบนเตียงอันเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดอัน เดียวกันบาง นอน
คลุมผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง
กับกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภแหงสกุล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลา
วิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลบาง
ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรํา
บาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับ
หญิงฟอนรําบาง ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ขับรองกับหญิงขับรองบาง
ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํากับหญิงขับรองบาง ฟอนรํากับหญิง
ประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง ประโคมกับหญิงประโคมบาง
เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิง
เตนรําบาง ประโคมกับหญิงเตนรําบาง เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลน
หมากรุกแถวละแปดตาบาง เลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บ
บาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนหวงบาง เลนไมหึ่งบาง
เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ บาง เลนสกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถ
นอย ๆ บาง เลนหกคะเมนบาง เลนไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวย
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ใบไมบาง เลนรถนอย ๆ บาง เลนธนูนอย ๆ บาง เลนเขียนทายบาง
เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดขี่ชางบาง หัดขี่มาบาง หัด
ขี่รถบาง หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมา
บาง วิ่งผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือ
บาง ปล้ํากันบาง ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรํา
แลว พูดกับหญิงฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้ ดังนี้
บาง ใหการคํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตาง ๆ บาง.
[๖๑๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาในแควนกาสี
เดินทางไปพระนครสาวัตถีเพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถึงชนบทกิฎาคีรีแลว
ครั้นเวลาเชาภิกษุนั้นครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต
ยังชนบทกิฎาคีรี มีอาการเดินไป ถอยกลับ แลเหลียว เหยียดแขน
คูแขน นาเลื่อมใส มีจักษุทอดลง สมบูรณดวยอิริยาบถ
คนทั้งหลายเห็นภิกษุรูปนั้นแลว พูดอยางนี้วา ภิกษุรูปนี้เปนใคร
ดูคลายคนไมคอยมีกําลัง เหมือนคนออนแอ เหมือนคนมีหนาสยิ้ว ใคร
เลาจักถวายบิณฑะแกทานผูเขาไปเที่ยวบิณฑบาตรูปนี้ สวนพระผูเปนเจา
เหลาพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะของพวกเรา เปนผูออนโยน พูด
ไพเราะ ออนหวาน ยิ้มแยมกอน มักพูดวา มาเถิดมาดีแลว มีหนาไม
สยิ้ว มีหนาชื่นบาน มักพูดกอน ใคร ๆ ก็ตอ งถวายบิณฑะแกทาน
เหลานั้น.
อุบาสกคนหนึ่ง ไดแลเห็นภิกษุรูปนั้นกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูใน
ชนบทกิฎาคีรี ครั้นแลวจึงเขาไปหาภิกษุนั้น กราบเรียนถามภิกษุรูปนั้น
วา พระคุณเจาไดบิณฑะบางไหม ขอรับ
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ภิกษุรปู นั้นตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลยจะ
อุบายสกกลาวอาราธนาวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนํา
ภิกษุนั้นไปเรือน นิมนตใหฉันแลวถามวา พระคุณเจาจักไปที่ไหน ขอรับ
ภิ. อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา
อุ. ถาเชนนั้น ขอพระคุณเจา จงกราบถวายบังคมพระบาทของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
และขอจงกราบทูลตามถอยคําของ
กระผมอยางนี้ดวยขอรับวา พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปน
ภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือปลูก
ตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง
เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชให
ผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัย
เรียงกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง... ประพฤติอนาจารมีอยางตาง ๆ
บาง เมื่อกอนชาวบานยิ่งมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไม
เลื่อมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอน ๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาด
แลว ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส พระผูมีพระภาคเจา
พึงสงภิกษุทั้งหลายไปสูชนบทกิฎาคีรี เพื่อวัดในชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงตั้ง
มั่นอยู
ภิกษุนั้นรับคําของอุบาสกนั้นแลว หลีกไปโดยหนทางอันจะไปสู
พระนครสาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวัน อารามของ
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อนาถบิณฑิกคหบดีโดยลําดับ เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.

พุทธประเพณี
[๖๑๖] อันการที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัย
กับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปนพุทธประเพณี

พระพุทธเจาทรงปราศรัย
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามภิกษุนั้นวา ดูกอนภิกษุ
เธอยังพอทนอยูดอกหรือ ยังพอครองอยูดอกหรือ เธอเดินทางมาเหนื่อย
นอยหรือ ก็นี่เธอมาจากไหนเลา
ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนอยูได ยังพอครอง
อยูได พระพุทธเจาขา และขาพระพุทธเจาเดินทางมาลําบากเล็กนอย
ขาพระพุทธเจาจําพรรษาในแควนกาสีแลว เมือ่ จะมายังพระนครสาวัตถี
เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจาไดผานชนบทกิฎาคีรี พระพุทธเจาขา ครั้น
เวลาเชา ขาพระพุทธเจาครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังชนบทกิฎาคีรี พระพุทธเจาขา อุบาสกคนหนึ่ง ไดเห็น
ขาพระพุทธเจากําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในชนบทกิฎาคีรี ครั้นแลว ได
เขาไปหาขาพระพุทธเจา กราบไหวขาพระพุทธเจาถามวา ทานไดบิณฑะ
บางไหม ขอรับ ขาพระพุทธเจาตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลยจะ เขาพูดวา
มนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําขาพระพุทธเจาไปเรือน ใหฉันแลว
ถามวา พระคุณเจาจักไปที่ไหน ขอรับ ขาพระพุทธเจาตอบวา จักไป
พระนครสาวัตถี เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจาจะ เขาพูดวา ทานขอรับ
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ถาเชนนั้นขอทานจงกราบถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวย
เศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของกระผมอยางนี้วา พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
เปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม ประพฤติอนาจาร
เห็นปานดังนี้ คือปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผอู ื่นปลูกบาง รดน้ําเอง
บาง ใชใหผอู ่นื รดบาง... ประพฤติอนาจารมีอยางตาง ๆ บาง เมื่อกอน
ชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แม
ทานประจําของสงฆกอน ๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีล
เปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส พระองคควรสงภิกษุทั้งหลายไปสู
ชนบทกิฎาคีรี เพื่อวัดในชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงตั้งมั่นอยูดังนี้ ขาพระพุทธเจามาจากชนบทกิฏาคีรีนั้น พระพุทธเจาขา.

ทรงสอบถามภิกษุสงฆ
[๖๑๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุพวกอสัสชิและ
ปุนัพพสุกะเปนเจาถิ่นในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม
ประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่น
ปลูกบาง รดนําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใช
ใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง
ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง
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ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไม
พุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทํา
บาง ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอนื่ ทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับ
ประดับอกเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง... ประพฤติอนาจารตาง ๆ บาง
เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธา ไม
เลื่อมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอน ๆ บัดนี้ทายกทายิกาไดตัด
ขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง
ดังนี้ จริงหรือ.
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.

พระพุทธเจาทรงติเตียน
พระผูม ีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั่นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไม
ใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดประพฤติ
อนาจารเห็นปานดังนี้ คือปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกเอง
บาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชให
ผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชใหผูอนื่ รอยกรองบาง ทํา
มาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกานเองบาง
ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไม
พุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผอู ื่นทํา
บาง ทําดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอนื่ ทําบาง ทําดอกไมเเผงสําหรับ
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ประดับอกเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง พวกเธอนําไปเองบาง ใชให
ผูอื่นนําไปบาง ซึ่งมาลัยตอกานนําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง
ซึ่งมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมชอ
นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมพุม นําไปเองบาง ใช
ใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง
ซึ่งดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซึ่งดอกไมแผง
สําหรับประดับอก เพื่อกุลสตรี เพื่อกุลธิดา เพื่อกุลกุมาร เพื่อสะใภ
แหงสกุล เพื่อกุลทาสี พวกเธอฉันอาหารรนภาชนะอันเดียวกันบาง
ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบาง นอนบน
เตียงอันเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดอันเดียวกันบาง นอนคลุม
ผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวมเครื่องลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง
กับกุลสตรี กุลธิดา กุลกุมารี สะใภแหงสกุล กุลทาสี ฉันอาหารใน
เวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล
บาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิง
ฟอนรําบาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง
เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ฟอนรํากันหญิงขับรองบาง ขับรองกับหญิง
ขับรองบาง ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํากับหญิงขับรองบาง
ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง ประโคมกับ
หญิงประโคมบาง เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรํา
บาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง ประโคมกับหญิงเตนรําบาง เตนรํา
กับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง เลนหมากรุกแถว
สิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง
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เลนโยนหวงบาง เลนไมหึ่งบาง เลนฟาดใหเปนรูปตาง ๆ บาง เลน
สกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอย ๆ บาง เลนหกคะเมนบาง
เลนไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง เลนรถนอย ๆ บาง
เลนธนูนอย ๆ บาง เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียน
คนพิการบาง หัดขี่ชางบาง หัดขี่มาบาง หัดขับรถบาง หัดยิงธนูบาง
หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิ่งผลัดรถบาง
วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง ปล้าํ กันบาง
ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรํา แลวพูดกับ
หญิงฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้ดังนี้บาง ให
การคํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตาง ๆ บางเลา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.

รับสัง่ ใหปพพาชนียกรรม
[๖๑๘] ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุพวกพระอัสสชิ
และพระปุนพัพสุกะโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ทรงกระทําธรรมีกถารับสั่ง
กะพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะวา ไปเถิด สารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอไปถึงชนบทกิฏาคีรีแลวจงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี เพราะภิกษุพวกนั้น
เปนสัทธิวิหาริกของเธอ
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พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา พระพุทธเจาขา
พวกขาพระพุทธเจาจะทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีไดดวยวิธีไร เพราะภิกษุพวกนั้น ดุราย
หยาบคาย
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอนสารีบุตรและโมคคัลลานะ ถา
เชนนั้น พวกเธอจงไปพรอมดวยภิกษุหลาย ๆ รูป
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทูลรับสนองพระผูมีพระภาคเจา
วา อยางนั้น พระพุทธเจาขา.
วิธีทําปพพาชนียกรรม
[๖๑๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล
วิธีปพพาชนียกรรมพึงทําอยางนี้ พึงโจทภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะกอน ครั้นแลวพึงใหพวกเธอใหการ ครั้นแลวพึงยกอาบัติขึ้น
ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-

กรรมวาจาทําปพพาชนียกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ ปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม
ความพระพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยู
ดวย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหลานี้ประทุษราย เขาไดเห็นอยูดวย เขา
ไดยินอยูดวย ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําปพพาช-
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นียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี นี่เปน
ญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย
และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขา
ไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิ
และพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอสัสชิและพระปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกทา นผูใด ทานผูนั้นพึง
เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสกุล
มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขา
ไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหลานี้ประทุษ
รายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรม
แกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฎาคีรีวา ภิกษุ
พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฎาคีรี
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วา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบ
แกทานผูโด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสกุล มี
ความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขา
ไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลายอันภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรม
แกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฎาคีรีวา ภิกษุพวก
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทถิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฎาคีรีวา
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏคีรี ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ปพพาชนียกรรม สงฆทําแลวแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ
ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความ
นี้ไวดวยอยางนี้.
[๖๒๐] ลําดับนั้น ภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
เปนประมุขไดไปสูชนบทกิฎาคีรีแลว ทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวก
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฎาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิ
และพระปุนัพพสุกะ ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี
ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานั้น ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติ
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แกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา
ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง
ลําเอียงดวยความกลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มี
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุ
พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว จึงไม
ประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุ
ทั้งหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงดวยความ
พอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความ
กลัว หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มีเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา.

ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
[๖๒๑] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา รับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุพวกอัสสชิและ
ปุนัพพสุกะถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ไมประพฤติโดยชอบ ไม
หายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังดา
ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียง
ดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มีจริงหรือ.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร
ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว จึงไมประพฤติโดยชอบ
ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย ยังดา
ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียง
ดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว
หลีกไปเสียก็มี สึกเสียก็มีเลา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั้น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะโดยอเนกปริยายดังนี้เเลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก
ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย
ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา
ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยายแลว ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะ
สมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความรับ
วาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑
เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รกั ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๗. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุเขาไปอาศัยบานก็ดี นิคมก็ดี แหงใด
แหงหนึ่งอยู เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของเธอ เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และ
สกุลทั้งหลายอันเธอประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยู
ดวย ภิกษุนนั้ อันภิกษุทั้งหลาย พึงวากลาวอยางนี้วา ทานเปนผู
ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทราม
ของทาน เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลายอัน
ทานประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจง
หลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในที่นี้ และภิกษุนั้นอันภิกษุ
ทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ พึงวากลาวภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา พวกภิกษุ
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ถึงความพอใจดวย ถึงความขัดเคืองดวย ถึงความหลงดวย ถึงความ
กลัวดวย ยอมขับภิกษุบางรูป ยอมไมขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติ
เชนเดียวกัน ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา ทานอยา
ไดกลาวอยางนั้น ภิกษุทั้งหลาย หาไดถึงความพอใจไม หาไดถึง
ความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม หาไดถึงความกลัวไม ทาน
เองแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความ
ประพฤติเลวทรามของทาน เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย
และสกุลทั้งหลายอันทานประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาได
ยินอยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในที่นี้ และ
ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว
ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ เพื่อ
ใหสละกรรมนั้นเสีย หากเธอถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบอยู
สละกรรมนัน้ เสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย
เปนสังฆาทิเสส.
เรื่องภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จบ
สิกขาบทวิภังค
[๖๒๒] คําวา อนึ่ง ภิกษุ...บานก็ดี นิคมก็ดี แหงใดแหงหนึ่ง
ความวา บานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี ชื่อวา บานและนิคม.
บทวา เขาไปอาศัย...อยู คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
เภสัชบริขารเปนปจจัยของภิกษุไข เปนปจจัยเกี่ยวเนื่องอยูในที่นั้น

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 624

ที่ชื่อวา สกุล หมายสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ
สกุลแพศย สกุลศูทร.
บทวา เปนผูประทุษรายสกุล คือ ประจบสกุลดวยดอกไมก็ดี
ผลไมก็ดี แปงก็ดี ดินก็ดี ไมสีฟน ก็ดี ไมไผก็ดี การแพทยก็ดี
การสื่อสารก็ดี.
บทวา มีความประพฤติเลวทราม คือ ปลูกไมดอกเองบาง
ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง
ใชผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชผูอื่นรอยกรองบาง.
[๖๒๓] บทวา เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย คือ ชน
เหลาใดอยูเฉพาะหนา ชนเหลานั้น ชือ่ วาไดเห็นอยู ชนเหลาใดอยูลับหลัง
ชนเหลานั้นชื่อวาไดยินอยู.
บทวา และสกุลทั้งหลาย อันเธอประทุษรายแลว คือ ชน
ทั้งหลายเมื่อกอนมีศรัทธา อาศัยภิกษุนั้นกลับเปนคนไมมีศรัทธา เมื่อกอน
เปนคนเลื่อมใสอาศัยภิกษุนั้นกลับเปนคนไมเลื่อมใส.
บทวา เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย คือ ชนเหลาใด
อยูเฉพาะหนา ชนเหลานั้น ชื่อวาไดเห็นอยู ชนเหลาใดอยูลับหลัง ชน
เหลานั้นชื่อวาไดยินอยู.
[๖๒๔] บทวา ภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูประทุษรายสกุลรูปนั้น.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอื่น อธิบายวา ภิกษุ
พวกที่ไดเห็นไดยินเหลานั้น พึงกลาวภิกษุผูประทุษรายสกุลรูปนั้นวา
ทานแล เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติ
เลวทรามของทานแล เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุล
ทั้งหลาย อันทานประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย
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ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในที่นี้ และภิกษุนั้น อันภิกษุ
ทั้งหลายวากลาวอยูอยางนั้น พึงวาภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย
ถึงความพอใจดวย ถึงความขัดเคืองดวย ถึงความหลงดวย ถึงความ
กลัวดวย ยอมขับภิกษุบางรูป ยอมไมขับภิกษุบางรูป เพราะอาบัติเชน
เดียวกัน.
[๖๒๕] บทวา ภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูทํากรรมรูปนั้น.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอื่น อธิบายวา ภิกษุ
เหลาใดไดเห็น ภิกษุเหลาใดไดยิน ภิกษุเหลานั้น พึงวากลาวภิกษุผูทํา
กรรมรูปนั้นวา ทานอยาไดกลาวอยางนั้น ภิกษุทั้งหลายหาไดถึงความ
พอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึงความหลงไม และหาไดถึง
ความกลัวไม ทานแลเปนผูประทุษรายสกุล มีความพระพฤติเลวทราม
ความประพฤติเลวทรามของทานแล เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย
และสกุลทั้งหลาย อันทานประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยิน
อยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในที่นี้ พึงวากลาว
แมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย สละไดอยางนี้
นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุทั้งหลายไดยิน
แลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมา
แมสูทามกลางสงฆแลว พึงวากลาววา ทานอยาไดกลาวอยางนั้น ภิกษุ
ทั้งหลาย หาไดถึงความพอใจไม หาไดถึงความขัดเคืองไม หาไดถึง
ความหลงไม หาไดถึงความกลัวไม ทานแลเปนผูประทุษรายสกุล มีความ
ประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของทานแล เขาไดเห็นอยูดวย
เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลาย อันทานประทุษรายแลว เขาไดเห็น
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อยูดวย เขาไดยินอยูดวย ทานจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ทานอยาอยูในที่นี้
พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากเธอสละเสีย
สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากเธอไมสละเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.
วิธสี วดสมนุภาส
[๖๒๖] ภิกษุนั้นอันสงฆพึงสวดสมนุภาส ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็แลสงฆพึงสวดสมนุภาสอยางนี้ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ
ใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-

กรรมวาจาสวดสมนุภาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ นี้ผูนี้ ถูกสงฆทํา
ปพพาชนียกรรมแลว ใสความภิกษุทั้งหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ
ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว
เธอยังไมสละเรื่องนั้น ถาความพรั่งพรอมของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสวด
สมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย นี่เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ นี้ผูนี้ ถูกสงฆทํา
ปพพาชนียกรรมแลว ใสความภิกษุทั้งหลายวา ลําเอียงดวยความพอใจ
ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง ลําเอียงดวยความกลัว
เธอยังไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่อง
นั้นเสีย การสวดสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความภิกษุทั้งหลายวา
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ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง
ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุผูมี
ชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้น การสวดสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละ
เรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา
ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ ถูกสงฆทําปพพาชนียกรรมแลว ใสความภิกษุทั้งหลายวา
ลําเอียงดวยความพอใจ ลําเอียงดวยความขัดเคือง ลําเอียงดวยความหลง
ลําเอียงดวยความกลัว เธอยังไมสละเรื่องนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุผูมี
ชื่อนี้ เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย การสวดสมนุภาสภิกษุผูมีชื่อนี้ เพื่อให
สละเรื่องนั้นเสีย ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุผูมีชื่อนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละเรื่องนั้นเสีย
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[ ๖๒๗] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ
จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส
เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุลลัจจัยเพราะ
กรรมวาจาสองครั้ง ยอมระงับ.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน
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ไมใชบุคคลรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส คําวา
สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แม
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
[๖๒๘] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติ
ทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๒๙] ภิกษุผูยงั ไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุผูสละเสียได ๑ ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑ ภิกษุผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓ จบ
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บทสรุป
[๖๓๐] ทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรม คือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว เกาสิกขาบทใหตองอาบัติเมื่อแรกทํา สี่สิกขาบท
ใหตองอาบัติเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส
สิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแลว รูอยู แตปกปดไวสิ้นวันเทาใด ภิกษุนั้น
ตองอยูปริวาสดวยความไมปรารถนา สิ้นวันเทานั้น ภิกษุอยูป ริวาสแลว
ตองประพฤติวัตรเพื่อมานัตสําหรับภิกษุเพิ่มขึ้นอีก ๖ ราตรี ภิกษุประพฤติ
มานัตแลว ภิกษุสงฆ ๒๐ รูปอยูในสีมาใด พึงเรียกภิกษุนั้นเขาหมูใน
สีมานั้น ถาภิกษุสงฆ ๒๐ รูป หยอนแมรูปหนึ่ง พึงเรียกภิกษุนั้นเขาหมู
ภิกษุนั้นก็ไมเปนอันสงฆเรียกเขาหมูแลว และภิกษุเหลานั้นควรถูกตําหนิ
นี้เปนสามีจิในกรรมนั้น
ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในอาบัติสังฆาทิเสสเหลานั้นวา ทาน
ทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถาม แมครั้งที่สองวา
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถาม แมครั้งที่สามวา
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์ แลวใน
อาบัติสังฆาทิเสสเหลานี้ เหตุนั้น จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวย
อยางนี้.
เตรสกัณฑ จบ

หัวขอประจําเรื่อง
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท คือ ปลอยสุกกะ ๑ เคลาคลึงกาย ๑ วาจา
ชั่วหยาบ ๑ บําเรอกามของตน ๑ ชักสื่อ ๑ ทํากุฎี ๑ ทําวิหาร ๑ โจท
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ดวยอาบัติปาราชิกไมมีมูล ๑ โจทอางเลศบางอยาง ๑ ทําลายสงฆ ๑
ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆนั่นแหละ ๑ วายาก ๑ ประทุษรายสกุล ๑
ดังนี้แล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓
กุลทูสกสิกขาบทวรรณนา
กุลทูสกสิกขาบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน ขาพเจา
จะกลาวตอไป:- ในกุลทูสกสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:-

[แกอรรถเรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ]
คําวา อสฺสชิปุนพฺพสุกา นาม ไดแก ภิกษุชื่ออัสสชิและ
ปุนัพพสุกะ.
บทวา กิฏาคิริสฺมึ ไดแก ในชนบทที่มีชื่ออยางนั้น.
ในคําวา อาวาสิกา โหนฺติ นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:อาวาสของภิกษุเหลานี้ มีอยู; เหตุนั้น ภิกษุเหลานี้ จึงชื่อวา
อาวาสิกะ (เจาอาวาส). วิหารทานเรียกวา อาวาส. วิหารนัน้ เกี่ยวเนื่อง
แกภิกษุเหลาใด โดยความเปนผูดําเนินหนาที่มีการกอสรางสิ่งใหม ๆ
และการซอมแซมของเกาเปนตน, ภิกษุเหลานั้นชื่อวา อาวาสิกะ
(เจาอาวาส). แตภิกษุเหลาใด เพียงแตอยูในวิหารอยางเดียว, ภิกษุ
เหลานั้น ทานเรียกวา เนวาสิกะ (เจาถิ่น). ภิกษุอสัสชิและปุนพั พสุกะนี้
ไดเปนเจาอาวาส.
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สองบทวา อลชฺชิโน ปาปภิกฺขู ไดแก เปนพวกภิกษุลามก ไมมี
ความละอาย เพราะวา ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะเหลานั้น เปนภิกษุ
ฉัพพัคคียชั้นหัวหนา แหงภิกษุฉัพพัคคียทั้งหลาย.
[ประวัติพวกภิกษุฉัพพัคคีย]
ไดยินวา ชน ๖ คน ในกรุงสาวัตถีเปนสหายกัน ปรึกษากันวา
การกสิกรรมเปนตนเปนการงานที่ลําบาก, เอาเถิด สหายทั้งหลาย !
พวกเราจะพากันบวช, และพวกเราเมื่อจะบวช ควรบวชในฐานผูชวย
สลัดออกเสียในเมื่อมีกิจการเกิดขึ้น ดังนี้แลว ไดบวชในสํานักแหง
พระอัครสาวกทั้งสอง. พวกเธอมีพรรษาครบ ๕ พรรษา ทองมาติกาได
คลองแลว ปรึกษากันวา ธรรมดาวาชนบท บางคราว ก็มีภิกษาสมบูรณ
บางคราว มีภิกษาฝดเคือง, พวกเราอยาอยูรวมในที่แหงเดียวกันเลย
จงแยกกันอยูในที่ ๓ แหง.
ลําดับนั้น พวกเธอจึงกลาวกะภิกษุชื่อบัณฑุกะและโลหิตกะวา ทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย ! ขึ้นชื่อวากรุงสาวัตถี มีตระกูลหาลานเจ็ดแสนตระกูล
อยูครอบครอง เปนปากทางแหงความเจริญของแควนกาสีและโกศล
ทั้งสอง กวางประมาณ ๓๐๐ โยชน ประดับดวยหมูบาน ๘ หมื่นตําบล,
พวกทานจงใหสรางสํานัก ในสถานที่ใกล ๆ กรุงสาวัตถีนั้นนั่นแล แลว
ปลูกมะมวง ขนุน และมะพราวเปนตน สงเคราะหตระกูลดวยดอก
และผลไมเหลานั้น ใหพวกเด็กหนุมของตระกูลบวชแลวขยายบริษัทให
เจริญเถิด.
๑

๒

๑. ๖ คน คือ ปณฑกะ ๑ โลหิตกะ ๑ เมตติยะ ๑ ภุมมชกะ ๑ อัสสชิ ๑ ปุนัพพสุกะ ๑
บวชแลว เรียกวา ภิกษุฉัพพัคคีย แปลวา มีพวก ๖.
๒. นิตฺถเรณกฏาเนติ อุปฺปนฺนกิจจฺ สฺส นิปฺผาทนฏาเนติ โยชนาปาโ ฯ ๑/๔๕๓.
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กลาวกะพวกภิกษุชื่อวาเมตติยะและภุมมชกะวา ทานผูมีอายุ ! ชื่อวา
กรุงราชคฤหมีพวกมนุษย ๑๘ โกฎิ อยูครอบครอง เปนปากทางแหง
ความเจริญของแควนอังคะและมคธทั้งสอง กวาง ๓ โยชน ประดับดวย
หมูบาน ๘ หมื่นตําบล, พวกทานจงใหสรางสํานักในที่ใกล ๆ กรุงราชคฤห
นั้นแลว ปลูกมะมวง ขนุน และมะพราวเปนตน สงเคราะหตระกูล
ดวยดอกและผลไมเหลานั้น ใหพวกเด็กหนุมของตระกูลบวชแลว ขยาย
บริษัทใหเจริญเถิด.
กลาวกะพวกภิกษุชื่อวาอัสสชิและปุนัพพสุกะวา ทานผูมีอายุ !
ขึ้นชื่อวากิฏาคีรีชนบท อันเมฆ (ฝน) ๒ ฤดูอํานวยแลว ยอมไดขาวกลา
๓ คราว, พวกทานจงใหสรางสํานัก ในทีใ่ กล ๆ กิฎาคีรีชนบทนั้น
นั่นแล ปลูกมะมวง ขนุน และมะพราวเปนตนไว สงเคราะหตระกูล
ดวยดอกและผลไมเหลานั้น ใหพวกเด็กหนุมของตระกูลบวชแลวขยาย
บริษัทใหเจริญเถิด.
พวกภิกษุฉัพพัคคียเหลานั้น ไดกระทําอยางนั้น บรรดาพวกภิกษุ
ฉัพพัคคียเหลานั้น แตละฝาย มีภิกษุเปนบริวาร ฝายละ ๕๐๐ รูป รวม
เปนจํานวนภิกษุ ๑,๕๐๐ รูปกวา ดวยประการอยางนี้.
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุชื่อปณฑุกะและโลหิตกะ พรอม
ทั้งบริวารเปนผูมีศีลแล เที่ยวไปยังชนบทเปนที่จาริกรวมเสด็จกับพระผูมีพระภาคเจา. พวกเธอไมกอใหเกิดเรื่องใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใครทํา,
แตชอบย่ํายีสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแลว. สวนพวกภิกษุฉัพพัคคียนอกนี้
ทั้งหมดเปนอลัชชี ยอมกอใหเกิดเรื่องใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีใครทําดวย
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ยอมพากันย่ํายีสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวแลวดวย. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกะทั้งหลายจึงกลาววา อลชฺชโิ น ปาปภิกขิ ู ดังนี้.
บทวา เอวรูป ไดแก มีกําเนิดอยางนี้.
สองบทวา อนาจาร อาจรนฺติ ความวา ยอมประพฤติลว งมารยาท
ที่ไมควรประพฤติ คือกระทําสิ่งที่ไมควรกระทํา.
บทวา มาลาวจฺฉ ไดแก ตนไมมีดอกตูม (กอไมดอก).
จริงอยู ตนไมดอกก็ดี กอไมดอกก็ดี ที่ดอกยังตูม ทานเรียกวา
กอไมดอกทั้งนั้น. ก็ภิกษุเหลานั้น ปลูกเองบาง ใหคนอื่นปลูกบาง
ซึ่งกอไมดอกมีชนิดตาง ๆ กันมากมาย. ดวยเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกะ
ทั้งหลายจงกลาววา มาลาวจฺฉ โรเปนฺติป โรปาเปนฺติป ดังนี้.
บทวา สิฺจนฺติ ไดแก ยอมรดน้ําเองบาง.
บทวา สิฺจาเปนฺติ ไดแก ยอมใชใหคนอื่นรดบาง.
[อธิบายลักษณะ ๕ มีอกัปปยโวหารเปนตน]
ก็ในอธิการนี้ ผูศึกษาพึงทราบลักษณะ ๕ อยาง เหลานี้ คือ
อกัปปยโวหาร ๑ กัปปยโวหาร ๑ ปริยาย ๑ โอภาส ๑ นิมิตกรรม ๑
บรรดาลักษณะ ๕ เหลานั้น ที่มชี ื่อวา อกัปปยโวหาร ไดแก การตัดเอง
การใชใหตัดจําพวกของสดเขียว, การขุดเอง การใชใหขุดหลุม, การ
ปลูกเอง การใชใหปลูกกอไมดอก, การกอเอง การใชใหกอคันกั้น,
การรดน้ําเอง การใชใหรดน้ํา, การทารางน้ําใหตรงไป การรดน้ําที่เปน
กัปปยะ การรดดวยน้ําลางมือลางหนาลางเทาและน้ําอาบ.
ที่ชื่อวา กัปปยโวหาร ไดแก คําวา จงรูตนไมนี้, จงรูหลุมนี้,
จงรูกอไมดอกนี้, จงรูน้ําในที่นี้ และการทํารางน้ําที่แหงใหตรง.
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ทีช่ ื่อวา ปริยาย ไดแก คํามีอาทิวา บัณฑิตควรใหปลูกตนไม
ทั้งหลาย มีตนไมดอกเปนตน จะเปนไปเพื่อประโยชนตอกาลไมนานนัก.
ที่ชื่อวา โอภาส ไดแก การยืนถือจอบและเสียมเปนตน และ
กอไมดอกทั้งหลายอยู. จริงอยู พวกสามเณรเปนตน เห็นพระเถระยืนอยู
อยางนั้น รูว า พระเถระประสงคจะใชใหทํา แลวจะมาทําให.
ทีช่ ื่อวา นิมิตกรรม ไดแก การนําจอบ เสียม มีด ขวาน
และภาชนะน้ํามาวางไวในที่ไกล ๆ.
ลักษณะทั้ง ๕ ประการนี้ ยอมไมควรในการปลุก เพื่อประโยชน
แกการสงเคราะหตระกูล. เพื่อประโยชนแกการบริโภคผล กิจ ๒ อยาง คือ
อกัปปยโวหารและกัปปยโวหาร เทานั้น ไมควร. กิจ ๓ อยางนอกนี้
ควรอยู. แตในมหาปจจรีทานกลาววา แมกัปปยโวหาร ก็ควร. และการ
ปลูกใด ยอมควรเพื่อประโยชนแกการบริโภคของตน, การปลูกนั้น
ก็ควรเพื่อประโยชนแกบคุ คลอื่น แกสงฆ หรือแกเจดียดวย. แตการใช
ใหปลูก เพื่อตองการอาราม เพื่อตองการปา และเพื่อตองการรมเงา
เพียงเปนอกัปปยโวหารอยางเดียว ไมสมควร. ที่เหลือ ควรอยู. และ
มิใชจะควรแตกิจที่เหลืออยางเดียว ก็หามิได, แมการทําเหมืองใหตรงก็ดี
การรดน้ําที่เปนกัปปยะก็ดี การทําหองอาบน้ําแลวอาบเองก็ดี และการ
เทน้ําลางมือ ลางเทาและลางหนาลงในที่ปลูกตนไมนั้นก็ดี อยางใด
อยางหนึ่ง สมควรอยู. แตในมหาปจจรี และในกุรุนที ทานกลาววา
แมจะปลูกเอง ในกัปปยปฐพี ก็ควร. ถึงแมจะบริโภคผลไมที่ปลูกเอง
หรือใชปลูกเพื่อประโยชนแกอารามเปนตน ก็ควร. ในการเก็บเอง และ
ในเพราะการใชใหเก็บผลไม แมตามปกติก็เปนปาจิตตีย. แต (ในการเก็บ
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และในการใชใหเก็บ) เพือ่ ตองการประทุษรายตระกูล เปนปาจิตตียดวย
เปนทุกกฏดวย. ในเพราะการรอยดอกไม มีการรอยตรึงเปนตน มี
พวงดอกไมสําหรับประดับอกเปนที่สุด เปนทุกกฏอยางเดียว แกภิกษุ
ผูทําเพื่อตองการประทุษรายตระกูล หรือเพื่อประการอื่น.
ถามวา เพราะเหตุไร.
ตอบวา เพราะเปนอนาจาร และเพราะเปนปาปสมาจารดังตรัสไว
ในคําวา ปาปสมาจาโร นี้.
หากโจทกทวงวา เหตุไร ในการปลูกตนไมเพื่อประโยชนแกการ
บูชาพระรัตนตรัย จึงไมเปนอนาบัติ เหมือนในการปลูกตนไมเพื่อ
ประโยชนแกอารามเปนตนเลา ?
เฉลย เปนอนาบัติเหมือนกัน. เหมือนอยางวา ในการปลูกตนไม
เพื่อประโยชนแกอารามเปนตนนั้น เปนอนาบัติ เพราะกัปปยโวหาร และ
อาการมีปริยายเปนตน ฉันใด, แมในการปลูกตนไมเพื่อประโยชนแก
การบูชาพระรัตนตรัย ก็คงเปนอนาบัติ ฉันนั้น.
โจทกทว งวา ก็ในการปลูกตนไมนั้น แมปลูกเองในกัปปยปฐพี
ยอมควรมิใชหรือ ?
เฉลยวา คํานั้นทานกลาวแลวในมหาปจจรีและกุรุนที, แตในมหา
อรรถกถามิไดกลาวไว. ถาแมนทานจะพึงฉงนไปวา ถึงคําที่กลาวแลว
ในอรรถกถานอกนี้จะเปนประมาณไดก็จริง, แตการรดน้ําที่เปนกัปปยะ
ทานไดกลาวไวในมหาอรรถกถา, การรดน้ําที่เปนกัปปยะนั้นเปนอยางไร ?
แมการรดน้ําที่เปนกัปปยะนั้น ก็ไมผิด.
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อันที่จริงในการปลูกและการรดนั้น เมื่อทานกลาวอยูวา ซึ่ง
ดอกไมดอก ดังนี้ ในเมื่อทานควรจะกลาวโดยไมแปลกกันวา ปลูก
เองบาง ใหผูอื่นปลูกบาง รดเองบาง ใหผูอื่นรดบาง ซึ่งตนไม ดังนี้
ชื่อวา ยอมใหทราบ อธิบายวา คําวา กอไมดอก นี้กลาวหมายเอาตนไม
ที่มีดอกและผล เพื่อประโยชนแกการสงเคราะหตระกูลเทานั้น, แตยังมี
ปริยายในการปลูก เพือ่ ประโยชนแกอารามเปนตนอยางอื่น; เพราะเหตุนั้น คําใดที่พระอรรถกถาจารยทั้งหลายทราบความมีปริยายในการ
ปลูกเพื่อประโยชนแกอารามเปนตนนั้น และความไมมีปริยายในการปลูก
เพื่อประโยชนแกการสงเคราะหตระกูลนี้แลว กลาวไวในอรรถกถาทั้งหลาย, คํานั้นเปนอันทานกลาวชอบแท. จริงอยู คํานี้ขาพเจาก็ไดกลาว
แลววา
พระอรรถกถาจารยทั้งหลายในปางกอนไดรจนาอรรถกถา
ทั้งหลาย ไมไดละมติของพระสาวกทั้งหลายผูรูธรรมและวินัย
เหมือนที่พระพุทธเจาตรัสแลวทีเดียว
เพราะเหตุนั้นแล
คําใดที่กลาวแลวในอรรถกถาทั้งหลาย, คํานั้นทั้งหมด เวน
คําที่เขียนดวยคําพลั้งเผลอเสียแลว ยอมเปนประมาณของ
บัณฑิตทั้งหลายผูมีความเคารพในสิกขาในพระศาสนา เพราะ
เหตุใด.
การปลูกเปนตนและการรอยเปนตนทุก ๆ อยาง พึงทราบตามนัย
ที่กลาวแลว. ในวิสัยมีการรอยเปนตนนั้น พึงมีคําถามวา ถาเปนอาบัติ
ในเพราะการรอยเปนตน เพื่อประโยชนแกการบูชาพระรัตนตรัยแลว
เหตุไร ในเพราะการนําไปเปนตน จึงเปนอนาบัติเลา ?
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มีคําแกวา เพราะนําไปเพื่อประโยชนแกกลุ สตรีเปนตน จึงเปน
อาบัติ. จริงอยู ในหรณาธิการ พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายได
กลาวไวใหพิเศษแลววา เต กุลิตฺถีน เปนตน. เพราะเหตุนั้น จึงไมเปน
อาบัติแกภิกษุผูนําไปเพื่อประโยชนแกพระพุทธเจาเปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกโต วณฺฏิก ไดแก ระเบียบดอกไม
ที่จัดทํารวมขั้วดอกไมเขาดวยกัน (มาลัยตอกาน).
บทวา อุภโต วณฺฏิก ไดแก ระเบียบดอกไมที่ทําแยกขั้วดอกไมไว
สองขาง (มาลัยเรียงกาน).
สวนในบทวา มฺชริก เปนตน มีวินิจฉัยวา บุปผวิกัติที่ทําคลาย
กําไล เรียกวา มัญชริกา (ดอกไมชอ).
ระเบียบดอกไมที่ใชเข็ม หรือซี่ไมเสียบดอกยางทรายเปนตนทํา
ชื่อวา วิธูติกา (ดอกไมพุม).
บทวา วฏสโก ไดแก เทริด (ดอกไมกรองบนศีรษะ). ระเบียบ
ดอกไมสําหรับประดับหู ชื่อ อาเวฬา (ดอกไมพวง).
พวงดอกไมที่ตั้งอยูตรงอก คลายแกวมุกดาหาร ชื่อ ทับทรวง
(ดอกไมแผงสําหรับประดับ). พรรณนาเฉพาะบทในพระบาลีนี้เทานี้กอน.
[วาดวยการวินิจฉัยอาบัติในการปลูกเองเปนตน]
ก็แล พึงทราบวินิจฉัยอาบัติโดยพิสดารตั้งแตตน ดังตอไปนี้:เปนอาบัติปาจิตตีย กับทุกกฏ แกภิกษุผูปลูกกอไมดอกเอง ในอกัปปยปฐพี เพื่อประโยชนแกการประทุษรายสกุล ภิกษุใชใหปลูกดวยอกัปปยโวหารก็เหมือนกัน, ในการปลูกเองก็ดี ใชใหปลูกก็ดี ในกัปปยปฐพี
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เปนทุกกฏอยางเดียว. ในปฐพีแมทั้งสอง ในเพราะใชใหปลูกกอไมดอก
แมมาก ดวยการสั่งครั้งเดียว เปนปาจิตตียกับทุกกฏ หรือเปนทุกกฏลวน
แกภิกษุนั้น ครั้งเดียวเทานั้น, ไมเปนอาบัติในเพราะใชใหปลูกดวย
กัปปยโวหาร ในฟนที่ที่เปนกัปปยะ หรือฟนที่ที่เปนอกัปปยะ เพื่อ
ประโยชนแกการบริโภค. แมเพื่อประโยชนแกอารามเปนตน ในอกัปปยปฐพี ก็คงเปนปาจิตตียแกภิกษุผูปลูกเอง หรือใชใหปลูกดวยถอยคําที่เปนอกัปปยะ. แตนัยนี้ ทานมิไดจําแนกไวใหละเอียดในมหาอรรถกถา,
จําแนกไวเเตในมหาปจจรี ฉะนี้แล.
ก็ในการรดเอง และการใชใหรด มีวินิจฉัยอาบัติดังนี้:- เปน
ปาจิตตีย ทุก ๆ แหง ดวยน้ําที่เปนอกัปปยะ เพื่อประโยชนแกการ
ประทุษรายตระกูลและบริโภค เปนทุกกฏก็ม.ี แตเพื่อประโยชนแกการ
ทั้งสองนั้นเทานั้น เปนทุกกฏ ดวยน้ําที่เปนกัปปยะ, ก็ในการประทุษรายตระกูลและการบริโภคนี้ เพื่อตองการบริโภคไมเปนอาบัติในการใช-ใหรดน้ําดวยกัปปยโวหาร แตในฐานะแหงอาบัติ ผูศึกษาพึงทราบความ
เปนอาบัติมาก เพราะมีประโยคมาก ดวยอํานาจสายน้ําขาด. ในการเก็บ
เอง เพื่อประโยชนแกการประทุษรายตระกูล เปนทุกกฏกับปาจิตตียตาม
จํานวนดอกไม. ในการบูชาพระรัตนตรัยเปนตนอยางอื่น เปนปาจิตตีย
อยางเดียว. แตภิกษุผูเก็บดอกไมเปนจํานวนมากดวยประโยคอันเดียว
พระวินัยธรพึงปรับดวยอํานาจแหงประโยค. ในการใชใหเก็บ เพื่อ
ประโยชนแกการประทุษรายตระกูล คนที่ภิกษุใชครั้งเดียว เก็บแมมาก
ครั้ง ก็เปนปาจิตตียกับทุกกฏแกภิกษุนั้นครั้งเดียวเทานั้น ในการเก็บ
เพื่อบูชาพระรัตนตรัยเปนตน อยางอื่นเปนปาจิตตียอยางเดียว.
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[อรรถาธิบายบุปผวิกัติ ๖ ชนิด]
ในการรอยดอกไมทั้งหลายมีการรอยตรึงเปนตน ผูศึกษาพึงทราบ
บุปผวิกัติทั้งหมด ๖ ชนิด คือ คณฺิม รอยตรึง ๑ โคปฺปม รอยควบ
หรือรอยคุม ๑ เวธิม รอยแทงหรือรอยเสียบ ๑ เวิม รอยพันหรือ
รอยผูก ๑ ปูริม รอยวง ๑ วายิม รอยกรอง ๑. บรรดาบุปผวิกิติ ๖
ชนิดนั้น ที่ชอื่ วา คัณฐิมะ พึงเห็นในดอกอุบลและดอกปทุมเปนตนที่มี
กาน หรือในดอกไมทั้งหลายอื่นที่มีขั้วยาว. จริงอยู ดอกไมที่รอยตรึง
กานกับกาน หรือขั้วกับขั้วนั่นเอง ชื่อ คัณฐิมะ. แมคัณฐิมะนั้น ภิกษุ
หรือภิกษุณีจะทําเองก็ดี ใชใหทําดวยถอยคําเปนอกัปปยะก็ดี ยอมไมควร.
แตจะใชใหทําดวยกัปปยวาจาเปนตนวา จงรูอยางนี้, ทําไดอยางนี้แลวจะ
พึงงาม, จงทําดอกไมทั้งหลายเหลานี้ ไมใหกระจัดกระจาย ดังนี้ ควรอยู.
การเอาดาย หรือปอเปนตน รอยคุมดอกไมมีดอกมะลิเปนตน
ดวยอํานาจระเบียบดอกไมมีขั้วขางเดียวและมีขั้วสองขาง (ดวยอํานาจมาลัย
ตอกานและมาลัยเรียงกาน) ชื่อวา โคปปมะ. คนทั้งหลายทบปอ หรือ
เชือกเปนสองเสน และรอยดอกไมไมมีขั้วเปนตนในปอ หรือเชือกนั้น
แลวขึงไวตามลําดับ, เเมดอกไมนี้ ก็ชื่อวา โคปปมะ เหมือนกัน.
โคปปมะทั้งหมด ไมควรโดยนัยกอนเหมือนกัน.
ที่ชื่อวา เวธิมะ คือ ดอกไมที่คนทั้งหลายเสียบดอกไมที่มีขั้ว มี
ดอกมะลิเปนตนที่ขั้ว หรือเสียบดอกไมที่ไมมีขั้ว มีดอกพิกุลเปนตน
ภายในชองดอก ดวยเสี้ยนตาลเปนตน แลวรอยไวนี้ ชื่อวา เวธิมะ.
แมดอกไมนั้น ก็ไมสมควร โดยนัยกอนเหมือนกัน.
ก็คนบางคนเอาหนาม หรือเสี้ยนตาลเปนตนปกที่ตนกลวยแลว
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เสียบดอกไมไวที่หนามเปนตนนั้น.
บางพวกเสียบดอกไมไวที่กิ่งไมมี
หนาม. บางพวกเสียบดอกไมไวที่หนาม ซึ่งปกไวที่ฉัตรและฝา เพื่อ
กระทําฉัตรดอกไมและเรือนยอดดอกไม. บางพวกเสียบดอกไมไวที่หนาม
ซึ่งผูกไวที่เพดานธรรมาสน
บางพวกเสียบดอกไมมีดอกกรรณิการ
เปนตน ดวยซี่ไม
และกระทําใหเหมือนฉัตรซอนฉัตร. ดอกไมทที่ ํา
อยางนั้นโอฬารยิ่งนักแล.
ก็การทีจ่ ะผูกหนามไวที่เพดานธรรมาสน เพือ่ เสียบดอกไมก็ดี จะ
เสียบดอกไมดอกเดียวดวยหนามเปนตนก็ดี จะเอาดอกไมเสียบเขาใน
ดอกไมดวยกันก็ดี ไมควร. ก็การจะแซมดอกไมทั้งหลายไวในชองแหง
เพดานตาขาย ชุกชี ฟนนาค (กระจัง) ที่วางดอกไมเเละชอใบตาล
เปนตน หรือวา ในระหวางชอดอกอโศก ไมมโี ทษ. เพราะดอกไม
อยางนั้นไมจัดเปนเวธิมะ. แมในเชือกธรรมดา(เชือกสําหรับเสียบดอกไม)
ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
ดอกไมที่มีชื่อวา เวฐิมะ พึงเห็นในพวงดอกไมเเละกําดอกไม.
อธิบายวา คนบางพวก เมื่อจะทําพวงดอกไมแขวนยอด (ธรรมาสน
เปนตน) จึงรอยดอกไมทั้งหลาย* เพื่อแสดงอาการเปนพุมอยูภายใต
บางพวกมัดดอกอุบลเปนตนที่กานอยางละ ๘ ดอกบาง อยางละ ๑๐ ดอก
บางดวยดาย หรือดวยปอ กระทําใหเปนกําดอกอุบล หรือเปนกําดอกบัว
หลวง. การทําดอกไมอยางนั้น ไมควรทั้งสิ้น โดยนัยกอนเหมือนกัน
แมการที่จะเอาผากาสาวะพันดอกอุบลเปนตน ที่พวกสามเณรถอนขึ้นวาง
*สารตฺถทีปนี ๓/๑๑๖ มตฺถกทามนฺติ ธมฺมาสนาทมตฺถเก ลมฺพกทาม
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ไวบนบกใหเปนหอ ก็ไมควร. แตจะเอาปอหรือกานของดอกอุบลเปนตน
นั้นนั่นแหละ มัดเขาดวยกัน หรือกระทําใหเปนหอสะพาย ควรอยู.
ทีช่ ื่อวา หอสะพายนั้น คือพวกภิกษุรวบเอาชายทั้งสองขางของ
ผากาสาวะที่พาดไวบนคอเขามาแลว ทําใหเปนถุง (โปงผา) ใสดอกไม
ลงในถุงนั้น ดุจถุงกระสอบ นี้ ทานเรียกวา หอสะพาย. การกระทํา
ดอกไมเชนนั้น ควรอยู. คนทั้งหลายเอากานแทงใบบัว แลวเอาใบทอ
ดอกอุบลเปนตน ถือไป. แมในวิสัยที่เอาใบอุบลเปนตน หอถือไปนั้น
จะผูกใบปทุมเบื้องบนดอกไมทั้งหลายเทานั้น ควรอยู. แตกา นปทุม ไม
ควรผูกไวภายใตดอก (แตการผูกกานปทุมไวภายใตดอก ไมควร).
ที่ชื่อวา ปูริมะ พึงเห็นในพวงมาลัย และดอกไมแผน. อธิบายวา
ผูใดเอาพวงมาลัยวงรอบเจดียก็ดี ตนโพธิ์ก็ดี ชุกชีก็ดี นําวกกลับมาให
เลยที่เดิม (ฐานเดิม) ไป, แมดวยการวงรอบเพียงเทานั้น ดอกไมของ
ผูนั้น ชื่อวา ปูริมะ, ก็จะกลาวอะไรสําหรับผูที่วงรอบมากครั้ง. เมื่อ
สอดเขาไปทางระหวางฟนนาค* (บันไดแกว). ปลอยใหนอยลงมา แลว
ตลบพันรอบฟนนาค (บันไดแกว) อีก แมดอกไมนี้ ก็ชื่อวา ปูริมะ.
แตจะสอดวลัยดอกไมเขาไปในฟนนาค (บันไดแกว) สมควรอยู.
คนทั้งหลาย ยอมทําแผงดอกไม (ดอกไมแผน) ดวยพวงมาลัย.
แมในวิสัยดอกไมเเผงนั้น จะขึงพวงมาลัยไปเพียงครั้งเดียว ควรอยู.
เมื่อนํายอนกลับมาอีก จัดเปนการรอยวงทีเดียว. ดอกไมชนิดนั้น ไม
ควรทุกอยาง โดยนัยกอนเหมือนกัน. ก็การไดพวงดอกไมที่เขาทําดวย
พวงมาลัยแมเปนอันมากแลว ผูกไวเบื้องบนแหงอาสนะเปนตน ควรอยู.
* นาคทนฺตก แปลวา ฟนนาค, บันไดแกว, และกระจังก็ได.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 642

ก็การเอาพวงมาลัยที่ยาวมากขึงไป หรือวงรอบไปครั้งหนึ่งแลว (เมื่อถึง
เงื่อนเดิม) อีก ใหเเกภิกษุอื่นเสีย สมควรอยู. แมภิกษุนั้น ก็ควรทํา
อยางนั้นเหมือนกัน.
ทีช่ ื่อวา วายิมะ พึงเห็นในดอกไมตาขาย ดอกไมแผน และ
ดอกไมรูปภาพ. เมื่อภิกษุกระทําตาขายดอกไม แมบนพระเจดียเปนทุกกฏ
ทุก ๆ ชองตาขายแตละตา. ในฝาผนัง ฉัตร ตนโพธิ์ และเสาเปนตน
ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. ก็การที่ภิกษุจะรอยกรองแผงดอกไมเเมที่คนอื่น
ทําใหเต็มแลว ก็ไมได. คนทั้งหลายยอมกระทํารูปชางและรูปมาเปนตน
ดวยดอกไมที่รอยคุมทั้งหลายนั่นแล. แมรูปชางและรูปมาเปนตนเหลานั้น
ก็ตั้งอยูในฐานแหง วายิมะ ดอกไมนั้น ยอมไมควรทั้งสิ้น โดยนัยกอน
เหมือนกัน.
แตเมื่อจะวางดอกไม (ตามปกติไมไดรอย) ในตอนที่คนเหลาอื่น
ทําไวแลว กระทําแมใหเปนรูปชางและรูปมาเปนตน ควรอยู. แตใน
มหาปจจรี ทานกลาวบุปผวิกัติไว ๘ ชนิด รวมกับพวงพูหอย และพวง
ดังพระจันทรเสี้ยว. บรรดาพวงพูหอยและพวงดังพระจันทรเสี้ยวนั้น
พวงหอยที่เปนพูในระหวางพวงพระจันทรเสี้ยว ทานเรียกชื่อวา กลัมพกะ
(พวงพูหอย). การวงรอบพวงมาลัยกลับไปกลับมา (อันเขาทํา) โดยอาการ
ดังพระจันทรเสี้ยว ทานเรียกชื่อวาอัฑฒจันทกะ (พวงพระจันทรเสี้ยว).
แมดอกไมทั้งสองชนิดนั้น ก็จัดเขาในปูริมะ (รอยวง) เหมือนกัน. สวน
ในกุรุนที ทานกลาววา แมการจัดพวงมาลัยสองสามพวงเขาดวยกัน
แลวทําใหเปนพวงดอกไม ก็ชื่อวา วายิมะ เหมือนกัน. แมการทําพวง
ดอกไมนั้นในมหาอรรถกถานี้ ก็จดั เขาในฐานแหง ปูริมะ เหมือนกัน.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 643

และมิใชแตพวงดอกไมอยางเดียวเทานั้น,
พวงดอกไมทําดวยแปงก็ดี
พวงดอกไมทําคลายลูกคลีก็ดี พวงดอกไมที่ทําคลายฟนสุนัข (ที่ทําดวย
ไมไผก็วา) ซึ่งทานกลาวไวในกุรุนทีก็ดี พวกภิกษุก็ดี พวกภิกษุณีก็ดี
จะทําเอง ก็ไมควร จะใชใหทําก็ไมควร เพราะสิกขาบทเปนสาธารณบัญญัติ. แตจะกลาวถอยคําที่เปนกัปปยะ มีการบูชาเปนเครื่องหมาย
สมควรทุก ๆ แหง. ปริยาย โอภาส และนิมิตกรรม สมควรทั้งนั้นแล.
[วาดวยความประพฤติอนาจารตาง ๆ]
บทวา ตุวฏเฏนฺติ แปลวา ยอมนอน.
บทวา ลาเสนฺติ มีความวา พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะนั้น
ลุกขึ้นดุจลอยตัวอยูเพราะปติ แลวใหนางระบําผูชํานาญเตนรํา รายระบํา
รําฟอน คือ ใหจังหวะ (รายรํา).
สองบทวา นจฺจนฺติยาป นจฺจนฺติ มีความวา ในเวลาที่หญิงฟอน
รายรําอยู แมภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะนั้น ก็รายรําไปขางหนา
หรือขางหลังแหงหญิงฟอนนั้น.
สองบทวา นจฺจนฺติยาป คายนฺติ มีความวา ในขณะที่หญิงฟอน
นั้นฟอนอยู พวกภิกษุเหลานั้น ยอมขับรองคลอไปตามการฟอนรํา. ใน
ทุก ๆ บท ก็มีนัยอยางนี้.
๑

๒

๑.อตฺถโยชนา ๑/๕๐๑ ขรปตฺตทามนฺติ สุนขทนุตสทิส กตปุปฺผทาม,เวฬาทหิ กตปุปฺผทามนฺติป เกจิ. แปลวา พวงดอกไมที่ทําคลายฟนสุนัข ชื่อขรปตตาทามะ,อาจารยบางพวก
กลาววา พวงดอกไมทําดวยไมไผเปนตน ก็มี.
๒.สารัตถทีปนี ๓/๑๑๘ แกไววา แสดงนัยยิ่ง ๆ มีอธิบายวา ประกาศความประสงคของตน
แลวลุกขึ้นแสดงอาการฟอนรํากอน ดวยกลาววา ควรฟอนรําอยางนี้ แตอาจารยบางพวกกลาววา
สอดนิ้วมือเขาปาก ทําเสียง หมุนตัวดุจจักร ชื่อวา ให เรวกะ-ผูชําระ.
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สองบทวา อฏปเทป กีฬนติ มีความวา ยอมเลนหมากรุกบน
กระดานหมากรุกแถวละ ๘ ตา. ในกระดานหมากรุกแถวละ ๑๐ ตา ก็
เหมือนกัน.
บทวา อากาเสป มีความวา เลนหมากเก็บในอากาศ เหมือน
เลนหมากรุกแถวละ ๘ ตา และแถวละ ๑๐ ตาฉะนั้น.
บทวา ปริหารปเถ มีความวา ทําวงเวียนมีเสนตาง ๆ ลงบนพื้น
ดินแลว เลนวกวนไปตามเสนวกวนในวงเวียนนั้น (เลนชิงนาง).
สองบทวา สนฺติกายป กีฬนิติ ไดแก เลนกีฬาหมากไหวบาง.
อธิบายวา ตัวหมากรุกและหินกรวดเปนตนที่ทอดไวรวมกัน เอาเล็บ
เทานั้นเขี่ยออก และเขี่ยเขาไมใหไหว. ถาวา ในลูกสกาตัวหมากรุก
หรือหินกรวดเหลานั้นบางอยางไหว เปนแพ.
บทวา ขลิกาย ไดแก เลนโยนหวงบนกระดานสกา.
บทวา ฆฏิกาย มีความวา การเลนกีฬาไมหึ่ง ทานเรียกวา ฆฏิถา
เลนดวยกีฬาไมหึ่งนั้น. ความวา เที่ยวเอาไมยาวตีไมสั้นเลน.
บทวา สลากหตฺเถน มีความวา เลนเอาพูกันจุมดวยน้ําครั่ง น้ํา
ฝาง หรือน้ําผสมแปงแลวถามวา จะเปนรูปอะไร ? จึงแตมพูกันนั้นลง
ที่พื้น หรือที่ฝาผนังแสดงรูปชางและรูปมาเปนตน.
บทวา อกฺเขน แปลวา ลูกสกา.
บทวา ปงฺกจิเรน มีความวา หลอดใบไม ทานเรียกวา ปงกจิระ,
เลนเปาหลอดใบไมนั้น.
บทวา วงฺกเกน ไดแก ไถเล็ก ๆ เปนเครื่องเลนของพวกเด็กชาว
บาน.
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บทวา โมกฺขจิกาย มีความวา การเลนหกคะเมน ตีลังกา ทาน
เรียกวา โมกขจิกา. อธิบายวา เลนค้ํายันไมบนอากาศ หรือปกศรีษะ
ลงที่พื้นแลวหมุนไปรอบ ๆ ทั้งขางลางและขางบน (เลนจับบารหรือปก
ศีรษะลงจดฟนแลวหกคะเมนตีลังกา).
บทวา จิงฺคุเลน มีความวา กังหันที่หมุนไปโดยถูกลมพัด ซึ่ง
กระทําดวยใบตาลเปนตน เรียกวา จิงคุลกะ, เลนดวยกังหันนั้น.
บทวา ปตฺตาฬหเกน มีความวา กรวยใบไม เรียกวา ปตตาฬหกะ,
เลนตวงทรายเปนตน ดวยกรวยใบไมนั้น.
บทวา รถเกน ไดแก รถนอย ๆ.
บทวา ธนุเกน ไดแก ธนูนอย ๆ.
บทวา อกฺขริกาย มีความวา การเลนทายอักษรที่อากาศ หรือ
ที่หลัง เรียกวา อักขริกา, เลนดวยกีฬาทายอักษรนั้น.
บทวา มเนสิกาย มีความวา เลนดวยกีฬาทายความคิดทางใจ
ที่ทานเรียกวา มเนสิกา.
บทวา ยถาวชฺเชน มีความวา การเลนแสดงประกอบทาทางของ
คนพิการ มีคนตาบอด คนกระจอก และคนคอมเปนตน ที่ทานเรียกวา
เลนเลียนคนพิการ. ภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะเลนดวยกายเลนเลียนคน
พิการ เหมือนพวกชนชาวเวลัมพกเลน (ชนพวกเลนกายกรรม) ฉะนั้น.
สองบทวา หตฺถิสฺมิมฺป สิกขฺ นฺติ มีความวา ยอมศึกษาศิลปะที่
ควรศึกษา มีชางเปนนิมิต. แมในศิลปะมีมาเปนตน ก็มีนัยอยางนี้
บทวา ธาวนฺติป ไดแก วิ่งขับไปตามหลัง.
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บทวา อาธาวนฺติป มีความวา วิ่งหันหนาวกกลับมาตลอดระยะ
ทางที่ตนวิ่งไป (วิ่งเปยวกัน).
บทวา นพฺพชฺณนฺติ ไดแก ยอมทําการปล้ํากัน.
สองบทวา นลาฏิกมฺป เทนฺติ มีความวา ยอมแตะนิ้วที่หนาผาก
ตนแลว แตะที่หนาผากของหญิงฟอนนั้น พรอมกับพูดวา ดีละ ดีแลว
นองหญิง !
สองบทวา วิวิธมฺป อนาจาร มีความวา ประพฤติอนาจารตาง ๆ
มีกลองปากเปนตน (ปพาทยปาก, ผิวปากเปนตน ) แมอื่น ๆ ซึ่งไมได
มาในพระบาลี.
[แกอรรถตอนชาวกิฏาคีรีพบภิกษุอาคันตุกะ]
บทวา ปาสาทิเกน ไดแก อันนํามาซึ่งความเลื่อมใส คือสมควร
เหมาะสมแกสมณะ.
บทวา อภิกฺกนฺเตน คือ มีการเดิน.
บทวา ปฏิกฺกนฺเตน คือ มีการถอยกลับ.
บทวา อวโลกิเตน คือ การมองดูไปขางหนา.
บทวา วิโลกิเตน คือ ดูขางโนนบางขางนี้บาง.
บทวา สมฺมิฺชิเตน คือ การคูขออวัยวะเขา.
บทวา ปสาริเตน คือ การเหยียดขอเหลานั้นนั่นแหละออก. ใน
บททั้งปวงเปนตติยาวิภัตติลงในอรรถบอกอิตถัมภูต. มีคําอธิบายวา เปนผู
มีการเดินไปขางหนา ถอยกลับ เหลียวซาย แลขวา คูเขา เหยียดออก
อันนาเลื่อมใส เพราะถูกควบคุมดวยสติสัมปชัญญะ.
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บทวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ คือ มีจักษุทอดลงเบื้องต่ํา.
บทวา อิริยาปถสมฺปนฺโน มีความวา มีอิริยาบถเรียบรอย เพราะ
มีกิริยากาวไปขางหนาเปนตน อันนาเลื่อมใสนั้น.
บทวา กฺวาย ตัดบทเปน โก อย แปลวา ภิกษุนี้เปนใคร ?
บทวา อพฬพโฬ วิย มีความวา ไดยินวา ชนทั้งหลายเรียกคน
ออนแอวา อพฬ. ก็คํากลาวย้ํานี้ เปนไปในอรรถวา อยางยิ่ง, เพราะฉะนั้น จึงมีคําอธิบายวา เหมือนคนออนแอเหลือเกิน.
ดวยบทวา มนฺทมนฺโท ชาวบานยอมแสดงคุณแทๆ โดยเปนโทษ
อยางนี้วา เปนผูออนแอนัก คือออนเปยกนัก เพราะเปนผูมีอิริยาบถ
มีการกาวเดินเปนตนไมปราดเปรียว.
บทวา ภากุฏิกภากุฏิโก วิย มีความวา เพราะทานเปนผูมีจักษุ
ทอดลง ชาวบานจึงสําคัญพูดกันวา ภิกษุนี้ทําหนาสยิ้ว มีหนานิ่วคิ้วขมวด
เที่ยวไปเหมือนคนโกรธ.
บทวา สณฺหา คือ เปนผูละเอียด. อธิบายวา เปนผูฉลาดชักนํา
อุบายสกชนไปในฐานะอันควรอยางนี้วา แนะโยมหญิง โยมชาย พี่สาว
นองสาว ! ทานหาเปนคนไมมีพละกําลังเหมือนภิกษุรูปนี้ไม.
บทวา สขิลา ไดแก เปนผูประกอบดวยความเปนผูมีวาจานุมนวล.
บทวา สุขสภาสา นี้ เปนคําแสดงเหตุแหงคํากอน. จริงอยู ชน
ผูมีการพูดจาออนหวาน เปนสัมโมทนียกถา ไมหยาบคาย เสนาะหู
ทานเรียกวา ผูมีวาจาไพเราะ ดวยเหตุนั้น ชาวบานจึงกลาววา (พระผูเปนเจาของพวกเรา) เปนผูพูดไพเราะ พูดออนหวาน. ก็ในคํานี้มี
อธิบายดังนี้วา พระผูเปนเจาของพวกเรา เห็นพวกอุบาสกอุบาสิกาแลว
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กลาวสัมโมทนียกถาไพเราะ เพราะฉะนั้น ทานจึงเปนผูพูดไพเราะ ออน
หวาน ไมเปนคนออนแอและออนเปยกเหมือนภิกษุนี้เลย.
บทวา มิหิตปุพฺพงฺคมา มีวิเคราะหวา ภิกษุเหลานี้ มีการยิ้มแยม
เปนไปกอนพูด; เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ผูมีการยิ้มแยมเปนเบื้องหนา
ความวา ภิกษุเหลานั้นยิ้มแยมกอนจึงพูดภายหลัง.
บทวา เอหิสฺวาคตวาทิโน มีความวา เห็นอุบาสกแลวมักพูด
อยางนั้นวา มาเถิด ทานมาดีแลว หาเปนคนมีหนาสยิ้ว เพราะเปนคนมี
หนานิ่วคิ้วขมวดเหมือนภิกษุนี้ไม. พวกชาวกิฏาคีรีชนบท ครั้นแสดง
ความเปนผูมีหนาไมสยิ้ว เพราะเปนผูมีปกติยิ้มแยมกอนเปนตน โดย
อรรถอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงแมโดยสรุปอีก จึงไดกลาววา มีหนาไม
สยิ้ว มีหนาชื่นบาน มักพูดกอน.
อีกอยางหนึ่ง ผูศึกษาพึงทราบวา ทั้ง ๓ บท มีบทวา อภากุฏิกา
เปนตนนี้ แสดงความไมมีแหงอาการแมทั้ง ๓ โดยมาสับลําดับกัน
คือ อยางไร ? คือ บรรดาบททัง้ ๓ มีบทวา อภากุฏิกา เปนตน
นั่น ดวยบทวา อภากุฏิกา นี้ ทานแสดงความไมมีอาการสยิ้วหนาสยิ้วตา
ดวยบทวา อุตฺตานมุขา นี้ ทานแสดงความไมมีแหงอาการออนแอ
และออนเปยก. ก็ภิกษุเหลาใด เปนผูหนาเบิกบานดวยการลืมตาทั้งสอง
มองดู. ภิกษุเหลานั้น ชื่อวาไมเปนคนออนแอและออนเปยก.
ดวยบทวา ปุพฺพภาสิโน นี้ ทานแสดงความไมมีแหงอาการออน
แอและออนเปยก. ก็ภิกษุเหลาใด ยอมทักทายกอนวา แนะโยมหญิง !
โยมชาย ! ดังนี้ เพราะเปนผูฉลาดในการโอภาปราศรัย, ภิกษุเหลานั้น
หาเปนผูไมมีพละกําลังไม ฉะนี้แล.
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[อุบาสกนิมนตภิกษุอาคันตุกะไปยังเรือน]
บทวา เอหิ ภนฺเต ฆร คมิสฺสาม มีความวา ไดยินวา อุบาสก
นั้น เมื่อภิกษุกลาวตอบวา ทานผูมีอายุ ! อาตมายังไมไดบิณฑบาตเลย
ดังนี้ จึงกลาววา พวกภิกษุนั่นแหละ ทําใหทานไมไดบิณฑบาตนั่น ถึง
แมทานจะเที่ยวไปจนทั่วหมูบาน ก็จกั ไมไดเลย ประสงคจะถวายบิณฑบาต จึงกลาววา มาเถิด ขอรับ ! พวกเราจักไปเรือนดวยกัน.
ถามวา ก็วาจานี้ เปนวิญญัตติวาจา หรือไมเปน ?
ตอบวา ไมเปน. ธรรมดาปญหาที่เขาถามแลวนี้ ควรจะตอบ.
เพราะฉะนั้น ถาแมนวาในทุกวันนี้ ใคร ๆ ถามภิกษุผูเขาไปสูละแวก
บานในเวลาเชาก็ดี ในเวลาเย็นก็ดี วา ทานเที่ยวไปทําไม ขอรับ !
การที่ภิกษุบอกความประสงคที่ตนเที่ยวไปแลว เมื่อเขาถามวา ไดแลว
หรือยังไมได ถายังไมไดก็บอกวา ยังไมได แลวรับเอาสิ่งของที่เขาถวาย
ควรอยู.
บทวา หุฏโ มีความวา ไมไดทรุดโทรมลง ดวยการยังความ
เลื่อมใสเปนตนใหพินาศไป, แตทรุดโทรมลง ดวยอํานาจแหงบุคคล
ผูโทรม.
ทานทั้งหลายนั่นแล ทานเรียกวา ทานบถ. อีกอยางหนึ่ง ทาน
ประจํา ทานเรียกวา ทานบถ มีคําอธิบายวา ทานวัตร.
บทวา อุปจฺฉินฺนานิ ไดแก ถูกพวกทายกตัดขาดแลว. อธิบายวา
บัดนี้พวกทายกเหลานั้น ไมถวายทานนั้น.
บทวา ริฺจนฺติ มีความวา พวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก เปนผูแยก
กันอยู คือกระจายกันอยู , มีคําอธิบายวา ยอมพากันหลีกหนีไป.
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บทวา สณฺฐเหยฺย มีความวา พึงดํารงอยูโดยชอบ คือพึงเปนที่
พํานักของเหลาภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก.
ภิกษุนั้นรับสาสนของอุบาสกผูมีศรัทธามีความเลื่อมใส ดวยคําวา
เอวมาวุโส ดังนี้แล. ไดยนิ วา การนําขาวสาสนที่เปนกัปปยะเห็นปานนี้
ไป ยอมควร. เพราะฉะนั้น ภิกษุไมพึงทําความรังเกียจในขาวสาสน
ทั้งหลายเชนนี้วา ขอทานจงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมีพระภาคเจาตามคําของเรา ดังนี้ ก็ดี วา ขอทานจงไหวพระเจดีย พระปฏิมา
ตนโพธิ์ พระสังฆเถระ ดังนี้ ก็ดี วา ทานจงทําการบูชาดวยของหอม
การบูชาดวยดอกไมที่พระเจดีย ดังนี้ ก็ดี วา ขอทานจงนิมนตใหภิกษุ
ทั้งหลายประชุมกัน, พวกเราจักถวายทาน จักฟงธรรม ดังนี้ ก็ดี ขาว
สาสนเหลานี้ เปนกัปปยสาสน ไมเกี่ยวดวยคิหิกรรมของพวกคฤหัสถ ดวย
ประการฉะนี้แล.
คําวา กุโต จ ตฺว ภกฺขุ อาคจนฺฉติ มีความวา ภิกษุนั้นนั่งอยูแลว
ไมใชกําลังมา. แตโดยอรรถภิกษุนั้นเปนผูมาแลว. แมเมื่อเปนอยางนี้
คําปจจุบันกาลในอรรถอดีตที่ใกลตอปจจุบันกาล ยอมมีได ; เพราะฉะนั้น
จึงไมมีความผิด. แมในคําวา ตโต อห ภควา อาคจฺฉามิ นี้ ในสุดทาย
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.
[ทรงรับสั่งใหลงปพพาชนียกรรมพวกภิกษุฉัพพัคคีย]
ในคําวา ปม อสฺสชิปุนพฺพสุกา ภิกฺขู โจเทตพฺพา นี้ มีวนิ ิจฉัย
ดังตอไปนี้วา พระอัสสชิและปุนัพพสุกะ อันสงฆพึงใหทําโอกาสวา
พวกผมตองการจะพูดกะพวกทาน แลวพึงโจทดวยวัตถุและอาบัติ, ครั้น
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โจทแลวพึงใหระลึกถึงอาบัติที่พวกเธอยังระลึกไมได. ถาพวกเธอปฏิญญา
วัตถุและอาบัติ หรือปฏิญญาเฉพาะอาบัติ ไมปฏิญญาวัตถุ พึงยกอาบัติ
ขึ้นปรับ. ถาปฏิญญาเฉพาะวัตถุ ไมปฏิญญาอาบัติ แมในการปฏิญญา
อยางนั้น ก็พึงยกอาบัติขึ้นทีเดียววา เปนอาบัติชื่อนี้ ในเพราะวัตถุนี้.
ถาพวกเธอไมปฏิญญาทั้งวัตถุ ไมปฏิญญาทั้งอาบัติ ไมพึงยกอาบัติขึ้น
ปรับ.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงปรับอาบัติตามปฏิญญาแลว เมื่อจะทรง
แสดงวา สงฆพึงลงปพพาชนียกรรมอยางนี้ จึงตรัสคํามีอาทิวา พฺยตฺเตน
ภิกฺขุนา ดังนี.้ คํานั้น ตื้นทั้งนั้น. ก็ภิกษุผูถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม
อยางนี้แลว ไมควรอยูในวัดที่ตนเคยอยู หรือในบานที่ตนทํากุลทูสกกรรม. เมือ่ จะอยูในวัดนั้น ไมพึงเที่ยวไปบิณฑบาตในบานใกลเคียง.
แมจะอยูในวัดใกลเคียง ก็ไมควรเที่ยวไปบิณฑบาตในบานนั้น. แต
พระอุปติสสเถระ ถูกพวกอันเตวาสิกคานวา ทานขอรับ ! ธรรมดาวา
นครใหญมีประมาณถึง ๑๒ โยชน ดังนี้แลว จึงกลาววา ภิกษุทํากุลทูสกกรรมในถนนใด, ทานหามแตถนนนั้น. ลําดับนั้น ทานถูกพวก
อันเตวาสิกคานเอาวา แมถนนก็ใหญ มีประมาณเทานครเที่ยว แลว
จึงกลาววา ภิกษุกระทํากุลทูสกกรรมในลําดับเรือนแถวใด ทานหาม
ลําดับ เรือนแถวนั้น ดังนี้. ทานถูกพวกอันเตวาสิกคานอีกวา แมลําดับ
เรือน ก็มีขนาดเทาถนนทีเดียว จึงกลาววา ทานหาม ๗ หลังคาเรือน
ขางโนนและขางนี้. ก็คาํ ทั้งหมดนั้น เปนเพียงมโนรถของพระเถระ
เทานั้น. ถาแมนวัดใหญมีขนาด ๓ โยชนเปนอยางสูง และนครโตขนาด
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๑๒ โยชนเปนอยางยิ่ง ภิกษุผูทํากุลทูสกกรรม จะอยูในวัดจะเที่ยวไป
ในนคร (นั้น ) ไมไดเลย ฉะนั้นแล.
ขอวา เต สงฺเฆน ปพฺพาชนียกมฺมกตา มีความวา ถามวา สงฆ
ไดกระทํากรรมแกพวกภิกษุอัสสชิและปุนพัพสุกะนั้น อยางไร ?
ตอบวา สงฆไมไดไปขมขี่กระทํากรรมเลย, โดยที่แท เมื่อพวก
ตระกูลอาราธนา นิมนตมาแลว กระทําภัตเพื่อสงฆ พระเถระทั้งหลาย
ในที่นั้น ๆ แสดงขอปฏิบัติของสมณะ ใหพวกมนุษยเขาใจวา นี้เปน
สมณะ นี้ไมใชสมณะ แลวใหภิกษุ ๑ รูป ๒ รูป เขาสูสีมาแลว ได
กระทําปพพาชนียกรรมแมแกพวกภิกษุทั้งหมด โดยอุบายนี้นั่นแล.
ก็เมื่อภิกษุผูถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมอยางนี้แลว บําเพ็ญวัตร ๑๘
ประการใหบริบูรณขออยู กรรมอันสงฆพึงระงับ. และแมภิกษุผูมีกรรม
ระงับแลวนั่น ตนทํากุลทูสกกรรมไวในตระกูลเหลาใดในครั้งกอน ไม
ควรรับปจจัยจากตระกูลเหลานั้น. แมบรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะแลวก็
ไมควรรับ, ปจจัยเหลานั้น จัดเปนของไมสมควรแท.
เมื่อภิกษุถูกทายกถามวา ทําไม ทานจึงไมรับ ? ตอบวา เพราะ
ไดกระทําไวอยางนี้เมื่อกอน ดังนี้, ถาพวกชาวบานกลาววา พวกกระผม
ไมถวายดวยเหตุอยางนั้น, ถวายเพราะทานมีศีลในบัดนี้ (ตางหาก) ดังนี้
ควรรับได. กุลทูสกกรรม เปนกรรมอันภิกษุผูกระทําเฉพาะในสถานที่
ใหทานตามปกติ, จะรับทานตามปกติจากสถานที่นั้นนั่นแล ควรอยู.
ทานที่ทายกถวายเพิ่มเติม ไมควรรับ.
บทวา น สมฺมา วตฺตนฺติ มีความวา ก็พวกภิกษุอัสสชิปุนัพพสุกะ
เหลานั้นยอมไมประพฤติโดยชอบ ในวัตร ๑๘ ประการ.
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ขอวา น โลม ปาเตนฺติ มีความวา ชื่อวา เปนผูไมหายเยอหยิ่ง
เพราะไมปฏิบัติตามขอปฏิบัติอันสมควร.
ขอวา น เนตฺถาร วตฺตนฺติ มีความวา ยอมไมปฏิบัติตามทางเปน
เครื่องชวยถอนตนเอง.
ขอวา ภิกขู น ขมาเปนฺติ มีความวา ยอมไมกระทําใหภิกษุ
ทั้งหลายอดโทษอยางนี้วา พวกกระผมกระทําผิด ขอรับ ! แตพวกกระผม
จะไมกระทําเชนนี้อีก, ขอทานทั้งหลายจงอดโทษแกพวกกระทําเถิด.
บทวา อกฺโกสนฺติ คือ ยอมดาการกสงฆ ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐.
บทวา ปริภาสนฺติ คือ ยอมแสดงภัยแกภิกษุเหลานั้น.
ขอวา ฉนฺทคามิตา ฯ เป ฯ ภยคามิตา ปาเปนฺติ มีความวา ยอม
ใหถึง คือ ประกอบดวย ความลําเอียงเพราะรักใครกันบาง ฯลฯ ดวย
ความลําเอียงเพราะกลัวบาง อยางนี้วา ภิกษุเหลานี้ เปนผูมีความลําเอียง
เพราะรัก ฯ ล ฯ และมีความลําเอียงเพราะกลัว.
บทวา ปกฺกมนฺติ มีความวา บรรดาสมณะ ๕๐๐ ซึ่งเปนบริวาร
ของพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะนั้น บางพวกก็หลีกไปสูทิศ.
บทวา วิพฺภมนฺติ คือ บางพวกก็สึกเปนคฤหัสถ.
ในคําวา กถ หิ นาม อสฺสสชิปนุ พฺพสุกา นี้ ทานเรียกภิกษุแม
ทั้งหมดวา อสัสชิปุนัพพสุกะ ดวยอํานาจแหงภิกษุทั้งสองรูปผูเปน
หัวหนา.
[อรรถาธิบายกุลทูสกรรมมีการใหดอกไมเปนตน]
ในคําวา คาม นี้ แมนครทานยึดเอาดวยคามศัพทเหมือนกัน.
ดวยเหตุนั้น ในบทภาชนะแหงบทนั้น ทานจึงกลาววา บานก็ดี นิคม
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ก็ดี นครก็ดี ชื่อวา คามและนิคม. บรรดาบานเปนตนนั้น หมูบานที่
ไมมีกําแพงเปนเครื่องลอม มีรานตลาด พึงทราบวา นิคม.
ภิกษุใดประทุษรายซึ่งตระกูลทั้งหลาย; เหตุนั้น ภิกษุนั้น ชื่อวา
กุลทูสกะ. และเมื่อจะประทุษราย ไมใชประทุษรายดวยของเสีย มีของ
ไมสะอาด และเปยกตมเปนตน โดยที่แทยอมทําความเลื่อมใสของตระกูล
ทั้งหลายนั้นใหพินาศไป ดวยขอปฏิบัติชั่วของตน, ดวยเหตุนั้นแล ใน
บทภาชนะแหงบทนั้น ทานจึงกลาววา ปุปฺเผน วา เปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา ปุปฺผทาเนน เปนตนนั้นดังนี้:ภิกษุใดนําไปใหเองก็ดี ใหนําไปใหก็ดี เรียกมาใหเองก็ดี ใหเรียก
มาใหก็ดี หรือวาใหดอกไมที่เปนของตน อยางใดอยางหนึ่งแกบุคคล
ทั้งหลายที่เขาไปหาเอง เพื่อประโยชนแกการสงเคราะหตระกูล, ภิกษุนั้น
ตองทุกกฏ. ใหดอกไมของคนอื่น ก็เปนทุกกฏเหมือนกัน. ใหดวยไถยจิต
พระวินัยธรพึงปรับตามราคาสิ่งของ. แมในของสงฆก็มีนัยอยางนี้เหมือน
กัน. สวนความแปลกกัน ดังตอไปนี้ เปนถุลลัจจัยแกภิกษุผูใหดอกไม
ที่เขากําหนดไว เพื่อประโยชนแกเสนาสนะ โดยถือวาตนเปนใหญ.
ถามวา ชื่อวา ดอกไม ควรใหแกใคร ไมใหแกใคร ?
ตอบวา เมื่อจะใหแกมารดาบิดากอน นําไปใหเองก็ดี ใหนําไป
ใหก็ดี เรียกมาใหเองก็ดี ใหเรียกมาใหก็ดี ควรทัง้ นั้น. สําหรับญาติที่
เหลือ ใหเรียกมาใหเทานั้นจึงควร. ก็แลการใหดอกไมนั้น. เพื่อประโยชน
แกการบูชาพระรัตนตรัยจึงควร. แตจะใหดอกไมแมแกใคร ๆ เพื่อ
ประโยชนแกการประดับ หรือเพือ่ ประโยชนแกการบูชาศิวลึงคเปนตน
ไมควร. และเมื่อจะใหนําไปใหแกมารดาบิดา ควรใชสามเณรผูเปนญาติ
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เทานั้นใหนําไปให. สามเณรผูมิใชญาตินอกนั้น ถาปรารถนาจะนําไป
เองเทานั้น จึงควรใหนําไป. ภิกษุผูแจกดอกไมที่ไดรับสมมติ จะใหสวน
กึ่งหนึ่งแกพวกสามเณรผูมาถึงในเวลาแจกก็ควร.
ในกุรุนทีทานกลาววา ควรใหครึ่งสวนแกคฤหัสถที่มาถึง, ในมหาปจจรีกลาววา ควรใหแตนอย. ภิกษุผูไมไดรับสมมติควรอปโลกนให
พวกสามเณรผูมีความเคารพในอาจารยและอุปชฌายะ ไดนําดอกไมเปน
อันมากมากองไว. พระเถระทั้งหลายใหเเกพวกสัทธิวิหาริกเปนตน หรือ
แกพวกอุบาสกผูมาถึงแตแชาตรู ดวยกลาววา เธอจงถือเอาดอกไมนี้
เธอจงถือเอาดอกไมนี้, ไมจัดวาเปนการใหดอกไม. พวกภิกษุผูถือเอาไป
ดวยคิดวา พวกเราจักบูชาพระเจดียก็ดี กําลังทําการบูชาก็ดี ใหแกพวก
คฤหัสถผูมาถึงในที่นั้น ๆ เพื่อประโยชนแกการบูชาพระเจดีย. แมการ
ใหนี้ ก็ไมจัดวาเปนการใหดอกไม แมเห็นพวกอุบาสกกําลังบูชาดวย
ดอกรักเปนตน แลวกลาววา อุบาสกทั้งหลาย ! ดอกกรรณิการเปนตน
ที่วัดมี, พวกทานจงไปเก็บดอกกรรณิการเปนตนมาบูชาเถิด ดังนี้ ก็
ควร.
พวกชาวบานถามภิกษุทั้งหลายผูทําการบูชาดวยดอกไม แลวเขาไป
ยังบานคอนขางสายวา เพราะเหตุไร ขอรับ ! พวกทานจึงเขามาสายนัก ?
พวกภิกษุตอบวา ที่วัดมีดอกไมมาก, พวกเราไดทําการบูชา (กอนเขา
มา). พวกชาวบานรูวา ไดทราบวาที่วัดมีดอกไมมาก วันรุงขึ้นจึงถือเอา
ของเคี้ยวของฉันเปนอันมากไปสูวัด กระทําการบูชาดวยดอกไมและถวาย
ทาน, การพูดนั่นก็ควร.
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พวกชาวบานขอวาระดอกไมวา ทานขอรับ ! พวกกระผมจักบูชา
ณ วันชื่อโนน แลวมาในวันที่อนุญาต. และพวกสามเณรไดเก็บดอกไม
ไวแตเชาตรู. พวกชาวบานเมื่อไมเห็นดอกไมเปนตน จึงพูดวา ดอกไม
อยูที่ไหน ขอรับ ! พระเถระทั้งหลายตอบวา พวกสามเณรเก็บไว, ก็
พวกทานจงไปบูชากันเถิด, สงฆจักบูชาในวันอื่น. พวกชาวบานเหลานั้น
พากันบูชา ถวายทานแลวไป, การพูดอยางนั้น ก็ควร.
แตในมหาปจจรีและกุรุนที ทานกลาววา พระเถระทั้งหลายยอม
ไมไดเพื่อจะใชใหพวกสามเณรให, ถาพวกสามเณรใหดอกไมเหลานั้นแก
พวกชาวบานเหลานั้นเสียเองนั่นแล, การใหนั่น สมควร, แตพระเถระ
ทั้งหลาย ควรกลาวคําเพียงเทานี้วา พวกสามเณรเก็บดอกไมเหลานี้ไว.
แตถาวา พวกชาวบานขอวาระดอกไมแลว เมื่อพวกสามเณรไมได
เก็บดอกไมไว ถือเอายาคูและภัตเปนตนมาแลวกลาววา ทานทั้งหลาย
จงใหสามเณรทั้งหลายเก็บให การใชใหพวกสามเณรผูเปนญาติเทานั้น
เก็บให จึงควร. พระเถระทั้งหลายยกพวกสานเณรที่มิใชญาติขึ้นวางบน
กิ่งไม. พวกสามเณรไมควรลงแลวหนีไปเสีย, ควรเก็บให.
ในมหาปจจรีและกุรุนทีกลาววา ก็ถาวาพระธรรมกถึกบางรูปจะ
กลาววา อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย ดอกไมทวี่ ัดมีมาก, พวกทานจง
ถือเอายาคูและภัตเปนตน ไปทําการบูชาดวยดอกไมเถิด, ยาคูและภัต
เปนตนนั้น ยอมไมสมควรแกพระธรรมกถึกนั้นเทานั้น. แตในมหาอรรถกถา ทานกลาวไวโดยไมแปลกกันวา ยาคูและภัต เปนตนนั้น เปน
อกัปปยะ ไมสมควร.
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แมผลไมที่เปนของของตน จะใหแกมารดาบิดาและพวกญาติที่เหลือ
ยอมควร โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. แตเมื่อภิกษุผูให เพื่อประโยชน
แกการสงเคราะหตระกูล พึงทราบวาเปนทุกกฏเปนตน ในเพราะผลไม
ของตน ของคนอื่น ของสงฆ และของที่เขากําหนดไวเพื่อประโยชน
แกเสนาสนะ โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. เฉพาะผลไมที่เปนของของตน
จะใหแกพวกคนไข หรือแกพวกอิสรชนผูมาถึงซึ่งหมดเสบียงลง ก็ควร.
ไมจัดเปนการใหผลไม. แมภิกษุผูแจกผลไมที่สงฆสมมติ จะใหกึ่งสวน
แกพวกชาวบานผูมาถึงในเวลาแจกผลไมแกสงฆ ก็ควร. ผูไมไดรับสมมติ
ควรอปโลกนให.
แมในสังฆาราม สงฆก็ควรทํากติกาไว ดวยการกําหนดผลไมหรือ
ดวยการกําหนดตนไม เมื่อพวกคนไขหรือพวกคนอื่นขอผลไม จากผล
หรือจากตนไมที่กําหนดไวนั้น พึงใหผลไม ๔-๕ ผล หรือพึงแสดง
ตนไม ตามที่กําหนดไววา พวกเธอถือเอาจากตนนี้ได แตไมควรพูดวา
ผลไมที่ตนนี้ดี, พวกเธอจงถือเอาจากตนนี้.
พึงทราบวินิจฉัย ในบทวา จุณฺเณน นี้ ดังตอไปนี้:ภิกษุใหจุรณสน หรือน้ําฝาดอยางอื่นของของตนเพื่อประโยชนแก
การสงเคราะหตระกูล เปนทุกกฏ. แมในของของตนอื่นเปนตน ก็พึง
ทราบวินิจฉัยโดยนัยดังกลาวมาแลว. สวนความแปลกกันดังตอไปนี้:ในจุรณวิสัยนี้ เปลือกไมแมที่สงฆรักษาและสงวนไว ก็จัดเปนครุภัณฑ
แท. แมในพวกดินเหนียว ไมชําระฟน และไมไผ บัณฑิตรูจักของที่ควร
เปนครุภัณฑแลว พึงทราบวินิจฉัยดังกลาวแลวในจุรณนั่นแล. แตการ
ใหใบไม ไมมาในบาลีนี้. แมการใหใบไมนั้น ก็พึงทราบโดยนัยดังกลาว
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แลวเหมือนกัน. ขาพเจาจักพรรณนาการใหใบไมทั้งหมด โดยพิสดาร
ในการวินิจฉัยครุภัณฑ แมขางหนา.
เวชกรรมวิธี ในบทวา เวชฺชกาย วา นี้ บัณฑิตพึงทราบโดยนัย
ที่กลาวไวเเลวในตติยปาราชิกวรรณนานั่นแล.
กรรม คือ การงานของทูต และการสงขาวสาสนของพวกคฤหัสถ
ทานเรียกวา ชังฆเปสนียะ ในคําวา ชงฺฆเปสนิเกน นี,้ ขอนั้น อัน
ภิกษุไมควรกระทํา. ดวยวาเมื่อภิกษุรับขาวสาสนของพวกคฤหัสถแลวเดิน
ไป เปนทุกกฏ ทุก ๆ ยางเทา. แมเมื่อฉันโภชนะที่อาศัยกรรมนั้นไดมา
ก็เปนทุกกฏ ทุก ๆ คํากลืน. แมเมือ่ ไมรับขาวสาสนแตแรก ภายหลัง
ตกลงใจวา บัดนี้ นี้คือบานนั้น เอาละ เราจักแจงขาวสาสนนั้น แลว
แวะออกจากทาง ก็เปนทุกกฎ ทุก ๆ ยางเทา. เมือ่ ฉันโภชนะที่บอกขาว
สาสนไดมา เปนทุกกฏโดยนัยกอนเหมือนกัน. แตภิกษุไมรับขาวสาสน
มา เมื่อถูกคฤหัสถถามวา ทานขอรับ ! อันผูมีชื่อนี้ ในบานนัน้ มีขาว
คราวเปนอยางไร ! ดังนี้ จะบอกก็ควร. ในปญหาที่เขาถาม ไมมี
โทษ.
แตจะสงขาวสาสนของพวกสหธรรมิก ๕ ของมารดาบิดา คน
ปณฑุปลาส และไวยาจักรของตนควรอยู. และภิกษุจะสงขาวสาสนที่
สมควร มีประการดังกลาวแลวในกอน ของพวกคฤหัสถควรอยู. เพราะ
ขาวสาสนที่สมควรนี้ ยอมไมชื่อวาเปนกรรม คือ การเดินขาว. ก็แล
ปจจัยที่เกิดขึ้นจากกุลทูสกกรรม ๘ อยางนี้ ยอมไมสมควรแกสหธรรมิก
ทั้ง ๕ เปนเชนกับปจจัยที่เกิดขึ้นจากการอวดอุตริมนุสธรรมอันไมเปน
จริง และการซื้อขายดวยรูปยะทีเดียว.
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ภิกษุนนั้ มีความประพฤติลามก; เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ปาปสมาจาร. ก็เพราะปาปสมาจาร มีการปลูกตนไมดอกเปนตน อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาแลวในสิกขาบทนี้; ฉะนั้น พระองคจึงตรัส
ไวในบทภาชนะแหงบทวา ปาปสมาจาร นี้ โดยนัยเปนตนวา มาลาวจฺฉ
โรเปนฺติป ดังนี้.
บทวา ติโรกฺขา แปลวา ลับหลัง.
ก็คําวา กุลานิ นี้ ในคําวา กุลานิ จ เตน ทุฏานิ นี้ เปนเพียง
โวหาร, แตโดยความหมาย พวกชาวบานถูกภิกษุนั้นประทุษราย; ฉะนั้น
ในบทภาชนะแหงบทวา กุลานิ จ เตน ทุฏานิ พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสคํามีอาทิวา ปุพเพ สทฺธา หุตฺวา ดังนี้.
บทวา ฉนฺทคามิโน มีวิเคราะหวา ผูชื่อวา มีฉันทคามินะ เพราะ
อรรถวา ยอมลําเอียงเพราะชอบพอกัน. ในบทที่เหลือ ก็มีนยั อยางนี้.
ในคําวา สมนุภาสิตพฺโพ ตสฺส ปฏินิสฺสคฺคาย นี้ บัณฑิตพึง
เห็นความอยางนี้วา เปนทุกกฏอยางเดียว เพราะกุลทูสกกรรม. แตภิกษุ
นั้นหลีกเลี่ยงกลาวคําใดกะสงฆวา เปนผูมีความลําเอียงเพราะชอบพอกัน
เปนตน สงฆพึงกระทําสมนุภาสนกรรม เพื่อสละคืนซึ่งคําวา เปนผูมี
ลําเอียงเพราะชอบกัน เปนตนนั้นเสีย.
คําที่เหลือทุก ๆ แหง มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น แมสมุฏฐานเปนตน
ก็เชนเดียวกับปฐมสังฆเภทสิกขาบทนั้นแล.
กุลทูสกสิกขาบทวรรณนา จบ
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[แกอรรถบทสรูปสังฆาทิเสส]
ในคําวา อุทฺทิฏา โข ฯ เป ฯ เอวเมต ธารยามิ นี้ มีวินจิ ฉัย
ดังตอไปนี้:ธรรมเหลานี้ มีการตองแตแรก; เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปฐมาปตติกะ อธิบายวา พึงตองในครั้งแรก คือ ในขณะที่ลวงละเมิดทีเดียว.
สวนธรรมทัง้ หลายนอกนี้ พึงทราบวาเปน ยาวตติยกะ ดวยอรรถวามี
(เปนอาบัติ) ในเพราะสมนุภาสนกรรมครั้งที่ ๓ เหมือนโรคไขเชื่อม
(โรคผอม) มี (เปน) ในวันที่ ๓ และที่ ๔ เขาเรียกวา โรคที่ ๓ ที่ ๔
ฉะนั้น.
ขอวา ยาวตีห ชาน ปฏิจฺฉาเทติ มีความวา รูอยู ปกปดไว คือ
ไมบอกแกเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายวา ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้ สิ้นวัน
มีประมาณเทาใด.
บทวา ตาวตีห ความวา (ตองอยูปริวาสดวยความไมปรารถนา)
สิ้นวันมีประมาณเทานั้น.
ขอวา อกามา ปริวตฺตพฺพ มีความวา ไมใชดวยความปรารถนา
คือ ไมใชดวยอํานาจ (ของตน), ที่แทพึงสมาทานปริวาสอยูดวยความไม
ปรารถนา คือ ดวยมิใชอาํ นาจ (ของตน).
สองบทวา อุตฺตรึ ฉารตฺต คือ สิ้น ๖ ราตรี เพิ่มขึ้นจากปริวาส.
บทวา ภิกขุมานตฺตาย ไดแก เพื่อความนับถือของภิกษุทั้งหลาย,
มีคําอธิบายวา เพื่อประโยชนใหภิกษุทั้งหลายยินดี.
ภิกษุสงฆนั้น ชื่อวา วิสติคณะ เพราะมีคณะนับได ๒๐ รูป.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 661

บทวา ตตฺถ มีความวา ในสีมาที่ภิกษุสงฆ มีคณะ ๒ รูป โดย
กําหนดอยางต่ํากวาเขาทั้งหมด.
บทวา อพฺเภตพฺโพ มีความวา อันภิกษุสงฆพึงอัพภาน คือ พึง
รับรอง, มีคําอธิบายวา พึงเรียกเขาดวยอํานาจแหงอัพภานกรรม อีกอยาง
หนึ่ง มีใจความวา สงฆพึงเรียกเขาหมู.
บทวา อนพฺภิโต ไดแก เปนผูอันสงฆไมไดอัพภาน คือ ไมได
รับรอง. มีคาํ อธิบายวา ยังไมไดทําอัพภานกรรม. อีกอยางหนึ่ง มีใจ
ความวา สงฆยังไมไดเรียกเขาหมู.
บทวา สามีจิ แปลวา ตามธรรมดา. มีคําอธิบายวา โอวาทานุสาสนีอันคลอยตามโลกุตรธรรม เปนสามีจิ คือ เปนธรรมดา (สามีจิกรรม). บทที่เหลือในคําวา อุทฺทิฏา โข เปนตนนี้ มีนัยดังกลาวแลว
ทั้งนั้นแล.
เตรสกัณฑวรรณนา ในอรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ
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อนิยตกัณฑ
ทานทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.
อนิยตสิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา มิคารมาตา
[๖๓๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
ทานพระอุทายีเปนพระประจําสกุลในพระนครสาวัตถี เขาไปหาสกุลเปน
อันมาก สมัยนั้น สาวนอยแหงสกุลอุปฏฐากของทานพระอุทายี เปน
สตรีที่มารดาบิดายกใหแกหนุมนอยของสกุลหนึ่ง
ครั้นเวลาเชา ทานพระอุทายีครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและ
จีวรเขาไปหาสกุลนั้น ครั้นแลวจึงไตถามพวกชาวบานวา สาวนอยผูมี
ชื่อนี้ อยูไหน
พวกชาวบานตอบอยางนี้วา พวกขาพเจาไดยกใหแกหนุมนอยของ
สกุลโนนแลว เจาขา
แมสกุลนั้นแล ก็เปนอุปฏฐากของทานพระอุทายี จึงทานพระอุทายีเขาไปหาสกุลนั้น ครั้นแลวจึงถามพวกชาวบานวา สตรีผูมีชื่อนี้
อยูไหน
พวกชาวบานตอบวา นางนั่งอยูในหอง เจาขา
จึงทานพระอุทายีเขาไปหาสาวนอยนั้น ครัน้ แลวสําเร็จการนั่งใน
ที่ลับ คือในอาสนะกําบังซึ่งพอจะทําการไดกับสาวนอยนั้น หนึ่งตอหนึ่ง
เจรจากลาวธรรมอยู ควรแกเวลา.
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[๖๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล นางวิสาขา มิคารมาตา เปนสตรีมีบุตร
มาก มีนัดดามาก มีบุตรไมมีโรค มีนดั ดาไมมีโรค ซึ่งโลกสมมติวาเปน
มิ่งมงคล พวกชาวบานเชิญนางไปใหรับประทานอาหารกอนในงานบําเพ็ญ
กุศล งานมงคล งานมหรสพ ครั้งนั้น นางวิสาชา มิคารมาตา ไดถูก
เชิญไปสูสกุลนั้น นางไดเห็นที่ทานพระอุทายี นั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับหญิงสาวนั้น หนึ่งตอหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาว
คํานี้กะทานพระอุทายีวา ขาแตพระคุณเจา การที่พระคุณเจาสําเร็จการ
นั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอ
หนึ่งเชนนี้ ไมเหมาะ ไมควร แมพระคุณเจาจะไมตองการดวยธรรมนั้น
ก็จริง ถึงอยางนั้น พวกชาวบานผูที่ไมเลื่อมใส จะบอกใหเธอไดโดย
ยาก
ทานพระอุทายี แมถูกนางวิสาขา มิคารมาตา วากลาวอยูอยางนี้
ก็มิไดเชื่อฟง
เมื่อนางวิสาขา มิคารมาตา กลับไปแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย
บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทาน
พระอุทายีจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการ
ไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้น แดพระผูมีพระภาคเจา
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ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระอุทายีวา ดูกอนอุทายี ขาววา เธอสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือใน
อาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่ง จริงหรือ
ทานพระอุทายีทูลรับ วา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ดูกอนโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ
ในอาสนะกําบัง ซึ่งพอจะทําการไดกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา การ
กระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดย
ที่แท การกระทําของเธอนั้น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส
แลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย ดังนี้แลวตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุง
ยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี
ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนก-
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ปริยายแลวทรงกระทําธรรมีกถา ทีส่ มควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เราจักบัญญัติสิกขาบทแก
ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับ
วาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อ
ปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิด
ในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหง
พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
กอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๘. ๑. อนึ่ง ภิกษุใดรูปเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับ คือใน
อาสนะกําบัง พอจะทําการไดมาตุคามผูเดียว อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อ
ได เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแลว พูดขึ้นดวยธรรม ๓ ประการ
อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกก็ดี ดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวย
ปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับดวยธรรม ๓ ประการ
อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกบาง ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวย
ปาจิตตียบาง อีกอยางหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น กลาวดวย
ธรรมใด ภิกษุนั้นพิงถูกปรับดวยธรรมนั้น ธรรมนีช้ ื่อ อนิยต.
เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๖๓๓] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา
ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอ ันสงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทให ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติ
จตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นีช้ ื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงค
ในอรรถนี.้
ทีช่ ื่อวา มาตุคาม ไดแก หญิงมนุษยไมใชหญิงยักษ ไมไชหญิง
เปรต ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวเมีย โดยที่สุด แมเด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น
ไมตองพูดถึงสตรีผูใหญ.
บทวา กับ คือ รวมกัน
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คําวา รูปเดียว...ผูเดียว ไดแก ภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑
ที่ชื่อวา ในที่ลบั ไดแก ทีล่ ับตา ๑ ทีล่ ับหู ๑
ที่ลับตา ไดแกที่ซึ่งเมื่อภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักคิ้ว หรือ
ชูศีรษะไมมีใครสามารถจะแลเห็นได
ทีลับหู ไดแกที่ซึ่งไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําที่พูดตามปกติได
อาสนะทึ่ชื่อวา กําบัง คือ เปนอาสนะที่เขากําบังดวยฝา บานประตู
เสื่อลําแพน มานบัง ตนไม เสา หรือฉาง อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา พอจะทําการได คือ อาจเพื่อจะเสพเมถุนธรรมได
คําวา สําเร็จการนั่ง หมายความวา เมื่อมาตุคามนั่งแลว ภิกษุ
นั่งใกลหรือนอนใกลก็ดี เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามนั่งใกล หรือนอน
ใกลก็ดี นั่งทั้งสองคนหรือนอนทั้งสองคนก็ดี.
[๖๓๔] อุบาสิกาที่ชื่อวา มีวาจาที่เชื่อได คือ เปนสตรีผูบรรลุผล
ผูตรัสรูธรรม ผูเขาใจศาสนาดี
ที่ชื่อวา อุบาสิกา ไดแก สตรีผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ผูถึง
พระธรรมเปนสรณะ ผูถงึ พระสงฆเปนสรณะ.
บทวา เห็น คือ พบ.
[๖๓๕] อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดเชนนั้น พึงพูดขึ้นดวยธรรม
๓ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกก็ดี ดวยสังฆาทิเสส
ก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับดวยธรรม
๓ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยปาราชิกบาง ดวยสังฆาทิเสส
บาง ดวยปาจิตตียบาง อีกประการหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น
กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวยธรรมนั้น.
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ปฏิญญาตกรณะ
เห็นนั่งกําลังเสพเมถุนธรรม
[๖๓๖] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่ง
กําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับ
ตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพ
เมถุนธรรมในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจานั่งจริง แตไม
ไดเสพเมถุนธรรมเลย ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพ
เมถุนธรรมในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง
ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังเสพ
เมถุนธรรมในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง
ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.

เห็นนอนกําลังเสพเมถุนธรรม
[๖๓๗] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจา
นอนกําลังเสพเมถุนธรรมในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น
พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลัง
เสพเมถุนธรรมในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจานอนจริง
แตไมไดเสพเมถุนธรรมเลย ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
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หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังเสพ
เมถุนธรรมในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน
ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลัง
เสพเมถุนธรรมในมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน
ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.

เห็นนั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
[๖๓๘] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจา
นั่งกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการ
นั่งนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึง
ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
นั่งจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึง
ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลัง
ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
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เห็นนอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกาย
[๖๓๙] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจา
นอนกําลังถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการ
นอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลัง
ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
นอนจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย ดังนี้ พึงปรับเพราะการ
นอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลัง
ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลัง
ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.

เห็นนั่งในที่ลับ
[๖๔๐] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจา
รูปเดียวนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะทําการได กับมาตุคาม
ผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่ง
ในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะทําการได กับมาตุคามผูเดียว
ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้
พึงปรับเพราะการนอน
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หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนั่ง
ในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะทําการได กับมาตุคามผูเดียว
ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้
ไมพึงปรับ.

เห็นนอนในที่ลับ
[๖๔๑] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจา
รูปเดียวนอนในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะทําการได กับมาตุคาม
ผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอน
ในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะทําการได กับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุ
นั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจานั่งตางหาก ดังนี้ พึง
ปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียวนอน
ในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง พอจะทําการได กับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุ
นั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้
ไมพึงปรับ.
[๖๔๒] บทวา อนิยต แปลวา ไมแนนอน คือ เปนปาราชิก
ก็ได เปนสังฆาทิเสสก็ได เปนปาจิตตียก็ได.

บทภาชนีย
ิ

[๖๔๓] ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ
พึงปรับตามอาบัติ
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ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับ
ตามอาบัติ
ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับ
เพราะการนั่ง
ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไมพึง
ปรับ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับ
ตามอาบัติ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับ
ตามอาบัติ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับ
เพราะการนั่ง
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ
ไมพึงปรับ
อนิยตสิกขาบทที่ ๑ จบ
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อนิยตกัณฑวรรณนา
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ! อนึ่ง ธรรม คือ อนิยต ๒ สิกขาบทนี้แล
ยอมมาสูอุเทศ.
พรรณนาอนิยตสิกขาบทที่ ๑
อนิยตสิกขาบทที่ ๑ วา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน
ขาพเจาจะกลาวตอไป:- ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีวินิจฉัยดังตอ
ไปนี้:-

[แกอรรถมูลเหตุแหงปฐมบัญญัติเปนตน]
คําวา กาลยุตฺต สมุลฺลปนฺโต มีความวา กําหนดกาลแลว
กลาวถอยคําเกี่ยวดวยเรื่องชาวบาน ในเวลาที่ใคร ๆ ไมเดินผานไปหรือ
เดินผานมาที่ใกล คือ ตามที่เหมาะแกเวลาเชนนั้น มีอาทิวา เธอไม
กลุมใจ ไมลาํ บากใจ ไมอดอยากละหรือ ?
คําวา กาลยุตฺต ธมฺม ภณนฺโต มีความวา กําหนดกาลแลว
กลาวธรรมกถา ในเวลาที่ใครคนอื่นเดินผานมา หรือเดินผานไป คือ
ตามที่เหมาะแกเวลาเชนนั้น มีอาทิวา เธอควรทําอุโบสถ, เธอควรถวาย
สลากภัต ดังนี้
นางวิสาขานั้น ชื่อวา มีบุตรมาก เพราะนางมีธิดาและบุตรมาก
ไดยินวา นางมีบุตรชาย ๑๐ คน และบุตรหญิง ๑๐ คน. ชื่อวา
มีนัดดามาก เพราะนางมีหลานมาก. เหมือนอยางวา นางวิสาขานั้น
มีบุตรชายหญิง ๒๐ คน ฉันใดแล, แมบุตรชายหญิงของนางก็มีทารก
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คนละ ๒๐ คน ฉันนั้น. นางจึงไดชื่อวา มีลูกและหลานเปนบริวาร
๔๒๐ คน ดวยประการอยางนี้.
บทวา อภิมงฺคลสมฺมตา คือ ผูอันชาวโลกสมมติวาเปนอุดมมงคล.
บทวา ยฺเสุ คือ ในทานนอยและทานใหญ
บทวา ฉเณสุ คือ ในงานมหรสพอันเปนไปเปนครั้งคราว มี
อาวาหมงคลและวิวาหมงคลเปนตน.
บทวา อุสฺสเวสุ ไดแก ในงานมหรสพฉลอง (สมโภช) มี
อาสาฬหนักขัตฤกษ และปวารณานักขัตฤกษเปนตน (งานฉลองนักขัตฤกษวันเขาพรรษาและวันออกพรรษา).
บทวา ปม โภเชนฺติ มีความวา ชนทั้งหลาย เชิญใหรับประทาน'
กอน พลางขอพรวา เด็กแมเหลานี้ จงเปนผูไมมีโรคมีอายุยืน
เสมอ
ดวยทานเถิด ดังนี้. แมชนเหลาใด เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส, ชนเหลานั้น
ใหภิกษุทั้งหลายฉันแลว จึงเชิญนางวิสาขานั้นแล ใหรับประทานกอน
ทั้งปวง ในลําดับที่ภิกษุฉันแลวนั้น.
บทวา น อาทิยิ มีความวา พระอุทายีเถระ ไมเชื่อฟงคําของนาง.
อีกอยางหนึ่ง ความวา ไมกระทําความเอื้อเฟอ.
บทวา อลกมฺมนิเย มีวิเคราะหวา ที่นั่งที่ชื่อวา กัมมนิยะ
เพราะอรรถวา ควรแกกรรม คือ เหมาะแกกรรม. ที่ชื่อวา อสังกัมมนิยะ
เพราะอรรถวา อาจ สามารถ เพื่อทําการได ในอาสนะกําบังซึ่งพอจะ
ทําการไดนั้น. ความวา ในสถานที่อยางที่ชนทั้งหลาย เมื่อจะทําอัชฌาจาร
อาจทํากรรมนั้นได. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ในบทภาชนะแหงบทวา
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อลกมฺมนิเย นั้น ทานจึงกลาววา อาจจะเสพเมถุนธรรมไมได. มีคําอธิบายวา
ในที่ซึ่งอาจจะเสพเมถุนธรรมได.
สองบทวา นิสชฺช กปฺเปยฺย ไดแก พึงทําการนั่ง. อธิบายวา
พึงนั่ง. ก็เพราะบุคคลนั่งกอน แลวจึงนอน ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสการนั่งและการนอนทั้งสองไว ในบทภาชนะแหงบทวา นิสชฺช
กปฺเปยฺย นัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปนิสินฺโน มีความวา บุคคลผูเขา
ไปนั่งใกล ๆ นั่นแล ผูศึกษา พึงทราบวา นอนใกล.
สองบทวา ภิกขฺ ุ นิสินฺเน ความวา เมื่อภิกษุนั่งแลว.
สองบทวา อุโภ วา นิสินฺนา มีความวา แม ๒ คน นัง่ ไม
หลังไมกอนกัน (นั่งพรอม ๆ).
ก็ในสิกขาบทที่ ๑ นี้ คําวา ที่ลับหู ไมไดมาในพระบาลีแมก็จริง.
ถึงอยางนั้น พึงทราบการกําหนด (อาบัติ) ดวยทีล่ ับตาเทานั้น. หากวา
มีบุรุษรูเดียงสานั่งอยูใกลประตูหองซึ่งปดบานประตูไวก็คุมอาบัติไมไดเลย.
แตถานั่งใกลประตูหองที่ไมไดปดบานประตูคุมอาบัติได. และใชแตที่ใกล
ประตูอยางเดียวหามิได, แมนั่งในโอกาสภายใน ๑๒ ศอก ถาเปนคนตาดี
มีจิตฟุงซานบาง เคลิ้มไปบาง ก็คุมอาบัติได คนตาบอด แมยืนอยู
ในที่ใกล ก็คุมอาบัติไมได. ถึงคนตาดี นอนหลับเสีย ก็คุมอาบัติไมได.
สวนสตรีแมตั้ง ๑๐๐ คน ก็คุมอาบัติไมไดเลย.
บทวา สทฺเธยฺยวจสา แปลวา มีวาจาควรเชื่อถือได. ก็เพราะ
อุบาสิกานั้นเปนถึงอริยสาวิกา ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจา
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จึงตรัสวา อาคตผลา เปนตนไว ในบทภาชนะแหงบทวา สทฺเธยฺยวจสา
นั้น.
ในคําวา อาคตผลา เปนตนนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:- อุบาสิกานั้น
ชื่อวา อาคตผลา เพราะวา มีผลอันมาแลว. อธิบายวา ผูไดโสดาปตติผลแลว.
บทวา อภิสเมตาวินี คือ ผูไดตรัสรูสัจจะ ๔. อุบาสิกานี้ เขาใจ
ศาสนา คือ ไตรสิกขาดี; เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูเขาใจศาสนาดี
ขอวา นิสชฺช ภิกขฺ ุ ปฏิชานมาโน มีความวา อุบาสิกาเชนนี้
เห็นแลวจึงพูด แมก็จริง, ถึงอยางนั้น ภิกษุปฏิญญาการนั่งอยางเดียว
พระวินัยธรพึงปรับดวยธรรม ๓ อยางใดอยางหนึ่ง
เมื่อเธอไมปฏิญญา
ไมพึงปรับ.
ขอวา อีกประการหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น กลาวดวย
ธรรมใด ภิกษุนั้น พึงถูกปรับดวยธรรมนั้น มีความวา อุบาสิกานั้น
ยกเรื่องเมถุนธรรมเปนตนขึ้น พรอมดวยอาการมีการนั่งเปนตน อาการ
อยางใด, ภิกษุนั้น ก็ปฏิญญาดวย พึงถูกปรับดวยอาการอยางนั้น.
อธิบายวา ไมพึงปรับดวยอาการสักวาถอยคําของอุบาสิกาแมเห็นปานนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะธรรมดาวา เรื่องที่เห็นเปนอยางนั้นก็มี เปน
อยางอื่นก็มี, ก็เพื่อประกาศเนื้อความนั้น พระอาจารยทั้งหลาย จึงนํา
เรื่องมาเปนอุทาหรณดังตอไปนี้:-
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[เรือ่ งพระขีณาสพเถระนั่งกับมาตุคาม]
ไดทราบวา ในมัลลารามวิหาร พระเถระผูขีณาสพรูปหนึ่งไปสู
ตระกูลอุปฏฐาก ในวันหนึ่ง นั่งแลว ณ ภายในเรือน. ฝายอุบาสิกาก็ยืน
พิงบัลลังกสําหรับนอน. ลําดับนั้น ภิกษุถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง
ยืนที่ใกลประตู เห็นเขา ไดความสําคัญวา พระเถระนั่งบนอาสนะเดียว
กันกับอุบาสิกา จึงมองดูบอย ๆ. แมพระเถระก็กําหนดรูวา ภิกษุรูปนี้
เกิดเปนผูมีความเขาใจในเราวาไมบริสุทธิ์ ทําภัตกิจแลวไปยังวิหาร เขา
ไปสูที่อยูของตนแลวนั่งอยู ภายในนัน่ เอง. ภิกษุรูปนั้นมาแลวดวย
ตั้งใจวา เราจักโจทพระเถระ กระแอมแลวเปดประตู. พระเถระทราบ
จิตของเธอ จึงเหาะขึ้นบนอากาศ นั่งโดยบัลลังกพิงชอฟาเรือนยอด.
แมภิกษุนั้นเขาไปภายใน ตรวจดูเตียงและภายใตเตียงไมเห็นพระเถระ
จึงแหงนดูเบื้องบน ลําดับนั้น ทานเห็นพระเถระนั่งอยูบนอากาศ จึง
กลาววา ทานขอรับ ! ทานชื่อวา มีฤทธิ์มากอยางนี้ ขอจงใหบอกความ
ที่ทานนั่งบนอาสนะเดียวกับมาตุคามมากอนเถิด. พระเถระจึงกลาววา
ทานผูมีอายุ ! นี้เปนโทษของละแวกบาน แตเราไมอาจใหทานเชื่อได
จึงไดกระทําอยางนี้, ทานควรจะชวยรักษาเราไวดวย, พระเถระกลาวอยาง
นี้แลวก็ลง.
ตอจากนี้ไป คําวา สา เจ เอว วเทยฺย เปนตนทั้งหมด
พระผูมีพระภาคเจาตรัส เพื่อแสดงอาการแหงเหตุของการปฏิญญา.
[พึงปรับอาบัติตามปฏิญญาของภิกษุ]
บรรดาบทเหลานั้น หลายบทวา มาตุคามสฺส เมถุน ธมฺม
ปฏิเสวนฺโต มีความวา ผูเสพเมถุนธรรมในมรรคของมาตุคาม.
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คําวา นิสชฺชาย กาเรตพฺโพ มีความวา ภิกษุปฏิญญาการนั่งแลว
ไมปฏิญญาการเสพเมถุนธรรม อยาปรับดวยอาบัติเมถุนธรรมปาราชิก
พึงปรับดวยอาบัติที่ตองดวยเหตุสักวานั่ง. อธิบายวา พึงปรับดวยอาบัติ
ปาจิตตีย. พึงทราบวินิจฉัยในจตุกกะทั้งหมดโดยนัยนี้.
บรรดาบทมีบทวา คมน ปฏิชานาติ เปนตนที่ตรัสไว เพื่อทรง
แสดงการกําหนดอาบัติ และอนาบัติ ในสุดทายแหงสิกขาบท. สองบทวา
คมน ปฏิซานาติ มีความวา ยอมปฏิญญาการเดินอยางนี้วา เราเปน
ผูเดินไปเพื่อยินดีการนั่งในที่ลับ
บทวา นิสฺชฺช มีความวา ยอมปฏิญญาซึ่งการนั่งดวยความยินดี
ในการนั่งเทานั้น.
บทวา อาปตฺตึ ไดแก บรรดาอาบัติทั้ง ๓ อาบัติอยางใดอยาง
หนึ่ง.
สองบทวา อาปตฺติยา กาเรตพฺโพ มีความวา บรรดาอาบัติ
ทั้ง ๓ พึงปรับดวยอาบัติที่ภิกษุปฎิญญา.
คําที่เหลือในจตุกกะในสิกขาบทนี้ มีอธิบายตื้นทั้งนั้น.
สวนในทุติยจตุกกะ มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา คมน น ปฏิชานาติ มีความวา ยอมไมปฎิญญาดวย
อํานาจแหงความยินดีการนั่งในที่ลับ ยอมกลาววา เราไปดวยการงาน
สวนตัว มีสลากภัตเปนตน, สวนอุบาสิกานั้น มาสูสถานที่เรานั่งเอง.
บทที่เหลือ แมในทุติจตุกกะนี้ ก็มีอธิบายตื้นเหมือนกัน.
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แตบัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในจตุกกะทั้งปวง ดังตอไปนี้:กิเลสทีอ่ าศัยเมถุนธรรม ตรัสเรียกวา ความยินดีการนั่งในที่ลับ.
ภิกษุใด ใครจะไปยังสํานักแหงมาตุคามดวยความยินดีนั้นหยอดนัยนตา
ตองทุกกฏ. นุงผานุง คาดประคดเอว หมจีวร เปนทุกกฏ ทุก ๆ ประโยค
ในจตุกกะทั้งปวง. เมื่อเดินไป เปนทุกกฏ ทุก ๆ ยางเทา. เดินไปแลวนั่ง
เปนทุกกฏอยางเดียว, พอเมื่อมาตุคามมานั่ง เปนปาจิตตีย. ถาหญิงนั้น
ผุดลุกผุดนั่ง ดวยกรณียกิจบางอยาง เปนปาจิตตีย ในการนั่งทุก ๆ ครั้ง.
ภิกษุมุงหมายไปหาหญิงใด ไมพบหญิงนั้น, หญิงอื่นมานั่ง เมื่อเกิดความ
ยินดี ก็เปนปาจิตตีย. แตในมหาปจจรี ทานกลาววา เพราะมีจิต
ไมบริสุทธิ์ตั้งแตเวลามา เปนอาบัติเหมือนกัน ถาหญิงมามากคนดวยกัน,
เปนปาจิตตียตามจํานวนผูหญิง.
ถาพวกผูหญิงเหลานั้นผุดลุกผุดนั่ง
บอย ๆ เปนปาจิตตียหลายตัว ตามจํานวนกับกิริยาที่นั่ง. แมเมื่อภิกษุไม
กําหนดไวไปนั่งดวยตั้งใจวา เราจักสําเร็จความยินดีในที่ลับกับหญิงที่เรา
พบแลว ๆ ดังนี้. บัณฑิตพึงทราบอาบัติหลายตัว ดวยสามารถแหงหญิง
ทั้งหลายผูมาแลว ๆ และดวยอํานาจการนั่งบอยครั้ง โดยนัยดังกลาวแลว
นั้นแล. ถาแมนวา ภิกษุไปนั่งดวยจิตบริสุทธิ์ เกิดความยินดีในที่ลับ
กับหญิงผูมายังสํานักแลวนั่ง, ไมเปนอาบัติเลย. สมุฏฐานเปนตน เปน
เชนเดียวกันกับปฐมปาราชิกสิกขาบททีเดียวแล.
พรรณนาอนิยตสิกขาบทที่ ๑ จบ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 680

อนิยตสิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขา มิคารมาตา
[๖๔๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนัน้ ทานพระอุทายีดําริวา พระผูมีพระภาคเจาทรงหามการสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ
ในอาสนะกําบัง พอจะทําการได กับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่ง จึงสําเร็จ
การนั่งในที่ลับ กับสาวนอยคนนั้นแล หนึ่งตอหนึ่ง เจรจากลาวธรรมอยู
ควรแกเวลา
แมครั้งที่สองแล นางวิสาขา มิคารมาตา ก็ไดถูกเชิญไปสูสกุลนั้น
นางไดเห็นทานพระอุทายีนั่งในที่ลับ กับสาวนอยนั้นแล หนึง่ ตอหนึ่ง
ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุทายีวา ขาแตพระคุณเจา การที่พระคุณเจานั่งในที่ลับกับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเชนนี้ ไมเหมาะ ไมควร
พระคุณเจาแมไมตองการดวยธรรมนัน้ ก็จริง ถึงอยางนั้น พวกชาวบาน
ผูที่ไมเลื่อมใส จงบอกใหเชื่อไดโดยยาก
ทานพระอุทายี แมถูกนางวิสาขา มิคารมาตา วากลาวอยูอยางนี้
ก็มิไดเชื่อฟง
เมื่อนางวิสาขา มิคารมาตากลับไปแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทาน
พระอุทายีจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ กับมาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลว
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระอุทายีวา ดูกอนอุทายี ขาววา เธอสําเร็จการนั่งในที่ลับ กับมาตุคาม
หนึ่งตอหนึ่ง จริงหรือ
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทําของ
เธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ดูกอนโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับ
มาตุคามหนึ่งตอหนึ่งเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความ
ไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนทานพระอุทายีโดยอเนกปริยาย
ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการ
ที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
แลวทรงกระทําธรรมีกถา ที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
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แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับ
วาดีแหงสงฆ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑
เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รกั ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันบังเกิด
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักเกิดในอนาคต เพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อม
ใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๙. ๒. อนึ่ง สถานหาเปนอาสนะกําบังไมเลยทีเดียว หาเปน
ที่พอจะทําการไดไม แตเปนที่พอจะพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่ว
หยาบไดอยู แลภิกษุใดรูปเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับ กับดวย
มาตุคามผูเดียว ในอาสนะมีรูปอยางนั้น อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได
เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแลว พูดขึ้นดวยธรรม ๒ ประการ อยาง
ใดอยางหนึ่ง คือดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตียก็ดี ภิกษุปฏิญาณ
ซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับดวยธรรม ๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือดวย
สังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตียบาง อีกอยางหนึ่ง อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อ
ไดนั้นกลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวยธรรมนั้น แมธรรมนี้
ก็ชื่อ อนิยต.
เรื่องพระอุทายี กับนางวิสาขา จบ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 683

สิกขาบทวิภังค
็ [๖๔๕] คําวา อนึง่ สถานหาเปนอาสนะกําบังไมเลยทีเดียว
อธิบายวา อาสนะเปนที่เปดเผย คือ เปนสถานที่มิไดกําบังดวยฝา
บานประตู เสื่อลําแพน มานบัง ตนไม เสา หรือฉาง อยางใด
อยางหนึ่ง.
บทวา หาเปนที่พอจะทําการไดไม คือ ไมอาจเสพเมถุนธรรมได
คําวา แตเปนที่พอจะพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาชั่วหยาบไดอยู
คือ อาจจะพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบได.
[๖๔๖] บทวา แล...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ดีตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา แล...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา
ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา
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ภิกษุเหลานี้นั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม
อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้ .
บทวา ในอาสนะมีรปู อยางนั้น คือ ในอาสนะเห็นปานนั้น.
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแก หญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใช
หญิงเปรต ไมใชสัตวดิรจั ฉานตัวเมีย เปนสตรีผูรูเดียงสา สามารถซาบซึ้ง
ถึงถอยคํา เปนสุภาษิต ทุรภาษิต วาจาชั่วหยาบ และสุภาพ.
บทวา กับ คือ รวมกัน.
คําวา รูปเดียว...ผูเดียว ไดแก ภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑.
ที่ชื่อวา ในทีล่ ับ ไดแก ทีล่ ับตา ๑ ที่ลับหู ๑ ทีล่ ับตา ไดแก
สถานที่ซึ่งเมื่อภิกษุ หรือมาตุคาม ขยิบตา ยักคิ้ว หรือชูศรี ษะไมมีใคร
สามารถจะแลเห็นได.
ที่ลับหู ไดแก สถานที่ซึ่งไมมีใครสามารถไดยินถอยคําที่พูดตาม
ปกติได.
คําวา สําเร็จการนัง่ หมายความวา เมื่อมาตุคามนั่งแลว ภิกษุ
นั่งใกลหรือนอนใกลก็ดี เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามนั่งใกล หรือนอนใกล
ก็ดี นั่งทั้งสองคน หรือนอนทั้งสองคนก็ดี.
[๖๔๗] อุบาสิกาที่ชื่อวา มีวาจาเชื่อได คือ เปนสตรีผูบรรลุผล
ผูตรัสรูธรรม ผูเขาใจศาสนาดี.
ที่ชื่อวา อุบาสิกา ไดแก สตรีผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ผูถึง
พระธรรมเปนสรณะ ผูถงึ พระสงฆเปนสรณะ.
บทวา เห็น คือ พบ.
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[๖๔๘] อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดเชนนั้น พึงพูดขึ้นดวยธรรม
๒ ประการ อยางใดอยางหนึ่ง คือดวยสังฆาทิเสสก็ดี ดวยปาจิตตีย
ก็ดี ภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับดวยธรรม ๒ ประการ อยางใด
อยางหนึ่ง คือ ดวยสังฆาทิเสสบาง ดวยปาจิตตียบาง อีกประการหนึ่ง
อุบาสิกามีวาจาที่เชื่อไดนั้น กลาวดวยธรรมใด ภิกษุนั้นพึงถูกปรับดวย
ธรรมนั้น.
ปฏิญญาตกรณะ
เห็นนั่งกําลังเคลาคลึง
[๖๔๙] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นวา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลัง
ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น พึง
ปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึง
ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
นั่งจริง แตไมไดถึงความเคลาคลึงดวยกาย ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึง
ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไม
ไดนั่ง ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานั่งกําลังถึง
ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ไมไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
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เห็นนอนกําลังเคลาคลึง
[๖๕๐] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจา
นอนกําลังเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น
พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลังถึง
ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นนอนจริง แตไมไดถึงความ
เคลาคลึงดวยกาย ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลัง
ถึงความเคลาคลึงกายกับมาตุคาม ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมได
นอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจานอนกําลัง
ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ยืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.

ไดยินนั่งกําลังเคาะ
[๖๕๑] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจา
นั่งกําลังพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น
พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานั่งกําลัง
พูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
นั่งจริง แตไมไดพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ดังนี้ พึงปรับ
เพราะการนั่ง

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 687

หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยนิ พระคุณเจานั่งกําลัง
พูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
นอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจานั่งกําลังพูด
เคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไม
ไดนั่ง ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.

ไดยินนอนกําลังพูดเคาะ
[๖๕๒] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยินพระคุณเจา
นอนกําลังพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการ
นอนนั้น พึงปรับตามอาบัติ
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยนิ พระคุณเจานอนกําลัง
พูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
นอนจริง แตไมไดพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ดังนี้ พึงปรับ
เพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยนิ พระคุณเจานอนกําลัง
พูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ไมไดนอน ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันไดยนิ พระคุณเจานอนกําลัง
พูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ไมไดนอน ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
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เห็นนั่งในที่ลับ
[๖๕๓] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจา
รูปเดียว นัง่ ในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนั่งนั้น
พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียว นั่ง
ในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนนั้ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง
ขาพเจานอนอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียว นั่ง
ในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนั่ง
ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.

เห็นนอนในที่ลับ
[๖๕๔] หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉัน เห็นพระคุณเจา
รูปเดียว นอนในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นปฏิญาณการนอนนั้น
พึงปรับเพราะการนอน
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียว
นอนในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว ภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน
ขาพเจานั่งอยูตางหาก ดังนี้ พึงปรับเพราะการนั่ง
หากอุบาสิกานั้นพูดขึ้นอยางนี้วา ดิฉันเห็นพระคุณเจารูปเดียว นอน
ในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว ถาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ขาพเจาไมไดนอน
ขาพเจายืนอยูตางหาก ดังนี้ ไมพึงปรับ.
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[๖๕๕] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทาถึงสิกขาบทกอน.
บทวา อนิยต แปลวา ไมแนนอน คือ เปนสังฆาทิเสสก็ได เปน
ปาจิตตียก็ได.
บทภาชนีย
[๖๕๖] ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ
พึงปรับตามอาบัติ
ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับ
ตามอาบัติ
ภิกษุปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับ
เพราะการนั่ง
ภิกษุปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ ไม
พึงปรับ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึงปรับ
ตามอาบัติ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ปฏิญาณอาบัติ พึง
ปรับตามอาบัติ
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ พึงปรับ
เพราะการนั่ง
ภิกษุไมปฏิญาณการไป ไมปฏิญาณการนั่ง ไมปฏิญาณอาบัติ
ไมพึงปรับ.
อนิยตสิกขาบทที่ ๒ จบ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 690

บทสรุป
[๖๕๗] ทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบท ขาพเจา
ยกขึ้นแสดงแลวแล ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ อนิยต ๒
สิกขาบทเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถาม
แมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถามแม
ครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ทานทั้งหลายเปนผู
บริสุทธิ์แลวในธรรม คือ อนิยต ๒ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้น จึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
อนิยตภัณฑ จบ

หัวขอประจําเรื่อง
อนิยต ๒ สิกขาบท คือ นัง่ ในที่ลับพอจะทําการได ๑ แลนั่ง
ในที่เชนนั้น แตหาเปนที่พอจะทําการไดไม ๑ พระพุทธเจาผูประเสริฐ
ผูคงที่ ทรงบัญญัติไวดีแลว ดังนี้แล.
พรรณนาอนิยตสิกขาบทที่ ๒
อนิยตสิกขาบทที่ ๒ วา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนตน
ขาพเจาจะขอกลาวตอไป:- ในอนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น มีวินิจฉัยดัง
ตอไปนี้ :ไมคําวา ภควตา ปฏิกฺขิตฺต เปนตน ผูศึกษาพึงทราบสัมพันธ
อยางนี้วา ภิกษุรูปเดียว พึงสําเร็จการนั่งใด ในทีล่ ับ คือ อาสนะกําบัง
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พอจะทําการไดกับมาตุคามผูเดียว, พระผูมีพระภาคเจาทรงหามการสําเร็จ
การนั่งนั้น. จริงอยู เมื่อจะถือเอาใจความโดยประการอื่นควรจะตรัสวา
เอกสฺส เอกาย.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะทานกลาวคําวา ทรงหามแลว.
อีกอยางหนึ่ง คําวา เอโก นี้ พึงทราบวา เปนปฐมาวิภัตติลง
ในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติ.
[อธิบายวาดวยสถานที่ลับทําใหตองอาบัติ]
ก็ในคําวา น เหว โข ปน ปฏิจฺฉนฺน นี้ แมสถานที่ลอม
ในภายนอก ภายในเปดเผย มีบริเวณสนามเปนตน ก็พงึ ทราบวา
รวมเขาในภายใน (นับเนื่องในสถานที่ไมกําบัง). ทานกลาวไวในมหาปจจรีวา สถานที่แมเห็นปานนี้ นับเขาในที่ไมกําบังทีเดียว. คําที่เหลือ
พึงทราบโดยนัยแหงสิกขาบทที่ ๑ นัน่ แล. ก็ในสิกขาบทนี้มีความแปลก
กันเพียงอยางเดียวนี้วา คนรูเดียงสาผูหนึ่งผูใดเปนหญิงก็ตาม ชายก็ตาม
ไมเปนคนตาบอด และหูหนวก ยืนหรือนั่งอยูในโอกาสภายใน ๑๒ ศอก
มีจิตฟุงซานไปบาง เคลิ้มไปบาง ก็คุมอาบัติได. สวนคนหูหนวก แม
มีตาดี หรือคนตาบอดแมหูไมหนวก ก็คุมไมได. และพระผูมีพระภาคเจา
ทรงลดอาบัติปาราชิกลงมา ปรับอาบัติเพราะวาจาชั่วหยาบ. คําที่เหลือ
เปนเชนกับสิกขาบทกอนนั่นแล. แมในสิกขาบททั้งสอง ไมเปนอาบัติ
แกภิกษุบา และภิกษุผูเปนตนบัญญัติ.
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ในสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๓ เกิดจากกายกับ
จิต วาจากับจิต กายวาจากันจิต เปนกิริยา เปนสัญญาวิโมกข เปน
สจิตตกะ โลกวัชชะ กายกรรม วจีกรรม อกุศลจิต มีเวทนา ๒ โดย
เปนสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนา บทที่เหลือมีอรรถตื้นทั้งนั้นแล.
อนิยตวรรณนาในอรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ
ปฐมสมันตปาสาทิกา วินัยวรรณนา จบ
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มหาวิภังค ทุตยภาค
นิสสัคคิยกัณฑ
ทานทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคือนิสสัคติยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท
เหลานี้แล มาสูอุเทศ.
นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๑
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โคตมก เจดีย* เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้น พระองคทรงอนุญาตไตรจีวรแกภิกษุ
ทั้งหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไตรจีวรแลว จึงครองไตรจีวรเขาบานสํารับหนึ่ง อยูในอารามอีกสํารับหนึ่ง
สรงน้ําอีกสํารับหนึ่ง
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย จึง
ไดทรงจีวรเกินหนึ่งสํารับเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุเเรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคีย
* วิหารที่เขาสรางไว ณ เจติยสถานของโคตมกยักษ.
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วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอทรงจีวรเกินหนึ่งสํารับจริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษทั้งหลาย
การกระทําของพวภเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดทรงจีวรเกินหนึ่ง
สํารับเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อ
ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลี่อมใส และเพื่อความเปนอยาง
อื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
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แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใดทรงอดิเรกจีวร เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แก
ภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรือ่ งพระฉัพพัคคีย จบ
พระอนุบัญญัติ
เรื่องพระอานนท
[๒] ก็โดยสมัยนั้นแล อดิเรกจีวรที่เกิดแกทานพระอานนทมีอยู
และทานประสงคจะถวายจีวรนั้นแกทานพระสารีบุตร แกทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต จึงทานพระอานนทมีความปริวิตกวา พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงทรงอดิเรกจีวร ก็นี่
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อดิเรกจีวรบังเกิดแกเรา และเราก็ใครจะถวายแกทานพระสารีบุตร แต
ทานอยูถึงเมืองสาเกต เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ครั้นแลวทานพระอานนทไดกราบทูลเรื่องนั้นแตพระผูมีพระภาคเจา
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนอานนท ยังอีกนานเทาไร
สารีบุตรจึงจักกลับมา
พระอานนทกราบทูลวา จักกลับมาในวันที่ ๙ หรือวันที่ ๑๐
พระพุทธเจาขา

ทรงอนุญาตอดิเรกจีวร
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทรงอดิเรกจีวรไวได ๑๐ วัน
เปนอยางยิ่ง
อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระอนุบัญญัติ
๒๐. ๑. ก. จีวรสําเร็จแลว กฐินอันภิกษุเดาะเสียแลว พึง
ทรงอดิเรกจีวรได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง ภิกษุใหลว งกําหนดนั้นไป เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอานนท จบ
สิกขาบทวิภังค
[๓] บทวา จีวรสําเร็จแลว ความวา จีวรของภิกษุทําสําเร็จแลว
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ก็ดี หายเสียก็ดี ฉิบทายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะไดทํา
จีวรก็ดี
คําวา กฐิน...เดาะเสียแลว คือ เดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใด
อันหนึ่งในมาติกา ๘ หรือสงฆเดาะเสียในระหวาง
บทวา ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง คือ ทรงไวได ๑๐ วันเปนอยางมาก
ที่ชื่อวา อดิเรกจีวร ไดแก จีวรที่ยังไมไดอธิษฐาน ยังไมไดวิกัป
ทีช่ ื่อวา จีวร ไดแก ผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา
คําวา ใหลวงกําหนดนั้นไป เปนนิสสัคคีย ความวา เมื่ออรุณ
ที่ ๑๑ ขึ้นมา จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ
คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
[๔] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
เทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงประณมมือกลาวอยางนั้นวา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะ
สละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้น สละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
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เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
[๕] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียง
บา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงประณมมือกลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะ
สละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
[๖] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงประณมมือกลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจาลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
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บทภาชนีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๗] จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวาลวงแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดวิกัป ภิกษุสําคัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดสละ ภิกษุสําคัญวาสละแลว เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายเเลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
จีวรยังไมฉิบทาย ภิกษุสําคัญวาฉิบทายแลว เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
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ทุกกฏ
จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดเสียสละ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ
จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสาํ คัญวาลวงแลว บริโภค ตองอาบัติ
ทุกกฏ
จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสาํ คัญวายังไมลวง บริโภค ไมตอง
อาบัติ.
อนาปตติวาร
[๘] ในภายใน ๑๐ วัน ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภิกษุวิกัปไว ๑ ภิกษุ
สละใหไป ๑ จีวรหาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑ จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอา
ไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
เรือ่ งพระฉัพพัคคีย
[๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมใหคืนจีวรที่เสียสละ บรรดา
ภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไมใหคืนจีวร
ที่เสียสละเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอไมใหคืนจีวรที่เสียสละ จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การ
กระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไมใหคืนจีวรที่เสียสละเลา การ
กระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลือ่ มใสแลว โดยที่แท
การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส
แลว
ทรงอนุญาตใหคืนจีวรที่เสียสละ
พระผูม ีพระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยาย ดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ
เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจ
คราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
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ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จีวรที่ภิกษุเสียสละแลว สงฆ คณะ หรือ
บุคคล จะไมคืนใหไมได ภิกษุใดไมคืนให ตองอาบัติทุกกฏ.

เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
จีวรวรร สิกขาบทที่ ๑ จบ
ทุติยสมันตปาสาทิกา วินัยวรรณนา

ติงสกกัณฑวรรณนา
ธรรม ๒๐ เหลาใด ชื่อวานิสสัคคีย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูสงบ ทรงแสดงแลว บัดนี้ ขาพเจาจักทําการพรรณนา
บทที่ยังไมเคยมีมากอน แหงธรรมเหลานั้น.
นิสสัคคิยปาจิตตีย จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๑

พรรณนาปฐมกฐินสิกขาบท
ในคํานิทานวา โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู
ที่โคตมกเจดียใกลกรุงไพศาล ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตไตรจีวรแกภิกษุทั้งหลาย ดังนี้เปนตน ที่ชื่อวา ไตรจีวรนั้น
ไดแกจีวร ๓ ผืนนี้ คือ อันตรวาสก ๑ อุตราสงค ๑ สังฆาฏิ ๑ ยอม
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เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนญาตแลวเพื่อใชสอย. ก็จีวร ๓ ผืนนี้
พระผูมีพระภาคเจา ทรงอนุญาตในที่ใด ทรงอนญาตเมื่อไร ? และ
ทรงอนุญาตเพราะเหตุไร ? คํานั้นทั้งหมดมาแลวในเรื่องหมอชีวกในจีวรขันธกะนั่นแล.
ขอวา อฺเเนว ติจีวเรน คาม ปวิสนฺติ มีความวา พวกภิกษุ
ฉัพพัคคีย ครองไตรจีวรเขาบานสํารับหนึ่งตางหาก จากสํารับที่ใชครอง
อยูในวัด และสํารับที่ใชครองสรงน้ํา. ใชจีวรวันละ ๙ ผืน ทุกวัน ดวย
อาการอยางนี้.
สองบทวา อุปฺปนฺน โหติ มีความวา อดิเรกจีวรนี้ เกิดขึ้นให
ชองแกอนุบัญญัติ ดวยอํานาจการได มิใชดวยอํานาจความสําเร็จ.
[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระอานนท]
ขอวา อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ทาตุกาโม โหติ มีความวา ไดยิน
วา ทานพระอานนท ยอมนับถือทานพระสารีบุตรโดยนับถือความมีคุณ
มากของพระสารีบุตรวา เวนพระผูมีพระภาคเจา บุคคลอื่นที่มีคุณวิเศษ
เห็นปานนี้ ไมมีเลย. ทานไดจีวรที่ชอบใจ ซักแลว กระทําพินทุกัปปะ
แลว ถวายแกพระเถระนั่นแล แมทุกคราว. ในเวลากอนฉันไดยาคูและ
ของเคี้ยว หรือบิณฑบาตอันประณีตแลว ยอมถวายแกพระเถระเหมือน
กัน. ในเวลาหลังฉัน แมไดเภสัช มีน้ําผึ้งและน้ําออยเปนตน ก็ถวาย
แกพระเถระนั่นเอง พาเด็กทั้งหลายออกจากตระกูลอุปฏฐาก ใหบรรพชา
ใหถืออุปชฌายะ
ในสํานักพระเถระแลว กระทําอนุสาวนากรรมเอง.
ฝายทานพระสารีบุตร ก็นับถือทานพระอานนทเหลือเกิน ดวยทําในใจวา
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ธรรมดาวา กิจที่บุตรจะพึงกระทําแกบิดา เปนภาระของบุตรคนโต;
เพราะฉะนั้น กิจใดที่เราจะพึงกระทําแดพระผูมีพระภาคเจา กิจนั้น
ทั้งหมด พระอานนทกระทําอยู, เราอาศัยพระอานนทจึงไดเพื่อเปนผูมี
ความขวนขวายนอยอยู. คําทั้งหมดวา แมพระเถระนั้น ไดจีวรที่ชอบใจ
แลว ก็ถวายพระอานนทเถระเหมือนกัน เปนตน เปนเชนกับดวยคํา
กอนนั่นแล. พระอานนทเถระนับถือดวยความนับถือคุณมากอยางนี้
บัณฑิตพึงทราบวา ยอมเปนผูมีความประสงคจะถวายจีวรนั้น แมที่เกิด
ขึ้นในครั้งนั้นแกทานพระสารีบุตร.
ก็ในคําวา นวม วา ภควา ทิวส ทสม วา นี้ หากใคร ๆ จะพึง
มีความสงสัยวา พระเถระทราบไดอยางไร ?
ตอบวา พระเถระทราบไดดวยเหตุหลายอยาง.
[เหตุที่พระอานนททราบการมาของพระสารีบุตรได]
ไดยินวา พระสารีบุตรเถระ เมือ่ จะหลีกจาริกไปในชนบท มัก
บอกลาพระอานนทเถระกอนแลวจึงหลีกไปวา ผมจักมาโดยกาลชื่อวา
ประมาณเทานี้ ในระหวางนี้ ทานอยาละเลยพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้.
ถาแมนวา ทานไมบอกลาในที่ตอหนา, ก็ตองสงภิกษุไปบอกลากอนจึง
ไป. ถาวา ทานอยูจําพรรษาในอาวาสอื่น, และภิกษุเหลาใดมากอน
ทานก็สงภิกษุเหลานั้นไปอยางนี้วา พวกทานจงถวายบังคม พระบาทยุคล
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา ตามคําของเรา, และจงเรียนถาม
ถึงความไมมีโรคของพระอานนทแลวบอกวา เราจักมาในวันชื่อโนน,
และพระเถระยอมมาในวันตามที่ทานกําหนดไวแลวนั่นแลเสมอ ๆ.
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อีกอยางหนึ่ง ทานพระอานนท ยอมทราบไดดวยการอนุมานบาง
ยอมทราบไดโดยนัยนี้บา งวา ทานพระสารีบุตร เมื่อทนอดกลั้นความวิโยค
(พลัดพราก) จากพระผูมีพระภาคเจาอยูสิ้นวันมีประมาณเทานี้, บัดนี้
นับแตนี้ไป จักไมเลยวันชื่อโนน, ทานจักมาแนนอน, จริงอยู ชน
ทั้งหลายผูซึ่งมีปญญามาก ยอมมีความรักและความเคารพในพระผูมีพระภาคเจามาก ดังนี้. พระเถระยอมทราบไดดวยเหตุหลายอยางดวยประการ
อยางนี้. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกราบทูลวา จักมาในวัน ที่ ๙ หรือวันที่
๑๐ พระพุทธเจาขา ! ดังนี้ เมื่อพระอานนทเถระกราบทูลอยางนี้แลว
เพราะสิกขาบทนี้มีโทษทางพระบัญญัติ มิใชมโี ทษทางโลก; เพราะเหตุ
นั้น ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงทําวันที่ทานพระอานนท
กราบทูลนั่นแลใหเปนกําหนด จึงทรงบัญญัติสิกขาบทวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหทรงอดิเรกจีวรไว ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง ดังนี้
ถาหากวา พระเถระนี้ จะพึงทูลแสดงขึ้นกึ่งเดือน หรือเดือนหนึ่ง, แม
กึ่งเดือน หรือเดือนหนึ่งนั้น พระผูม ีพระภาคเจา ก็จะพึงทรงอนุญาต.
[แกอรรถสิกขาบทวิภังควาดวยการเดาะกฐิน]
บทวา นิฏิตจีวรสฺมึ ไดแก เมื่อจีวรสําเร็จแลว โดยการสําเร็จ
อยางใดอยางหนึ่ง. ก็เพราะจีวรนี้ ยอมเปนอันสําเร็จแลว ดวยการ
กระทําบาง ดวยเหตุมีการเสียหายเปนตนบาง; ฉะนั้น เพือ่ ทรงแสดง
เพียงแตอรรถเทานั้น ในบทภาชนะแหงบทวา นิฏิตจีวรสฺมึ นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา ภิกฺขุนา จีวร กต วา โหติ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กต คือ อันภิกษุกระทําแลวดวยกรรม
มีสูจิกรรมเปนที่สุด. ทีช่ อื่ วา กรรมมีสูจิกรรมเปนที่สุด ไดแกการทํา
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กรรมที่ควรทําดวยเข็มอยางใดอยางหนึ่ง มีการติดรังดุมและลูกดุมเปนที่สุด
แลวก็เก็บเข็มไว (ในกลองเข็ม).
บทวา นฏ คือ ถูกพวกโจรเปนตนลักเอาไป. จริงอยู แม
จีวรนั่น ทานเรียกวา สําเร็จแลว ก็เพราะความกังวล ดวยการกระทํา
นั่นเอง สําเร็จลงแลว
บทวา วินฏ คือ ถูกพวกสัตวมีปลวกเปนตนกัดแลว.
บทวา ทฑฺฒ คือ ถูกไฟไหม.
สองบทวา จีวราสา วา อุปจฺฉินนฺ า มีความวา หมดความหวังใน
จีวรซึ่งบังเกิดขึ้นวา เราจักไดจีวรในตระกูลชื่อโนนก็ดี. อันทีจ่ ริง ควร
ทราบความที่จีวรแมเหลานี้สําเร็จแลว เพราะความกังวลดวยการกระทํา
นั่นแล สําเร็จลงแลว.
สองบทวา อุพฺภตสฺมึ กิเน คือ (เมื่อจีวรสําเร็จแลว) และเมื่อ
กฐินเดาะเสียแลว. ดวย บทวา อุพฺภตสฺมึ กิเน นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงความไมมีแหงปลิโพธที่ ๒ ก็กฐินนั้น อันภิกษุทั้งหลายยอม
เดาะดวยมาติกาอยางหนึ่งในบรรดามาติกา ๘ หรือดวยการเดาะในระหวาง
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา อฏนฺน มาติกาน เปนตน
ในนิเทศแหงบทวา อุพฺภตสฺมึ กิเน นั้น
บรรดามาติกาและการเดาะในระหวางนั้น มาติกา ๘ มาแลวใน
กฐินขันธกะอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! มาติกาแหงการเดาะกฐิน ๘
เหลานี้ คือ ปกกมนันติกา นิฏฐานันติกา สันนิฏฐานันติกา นาสนันติกา
สวนันติกา อาสาวัจเฉทิกา สีมาติกกันติกา สหุพภารา.
แมการเดาะกฐินในระหวาง ก็มาในภิกขุนีวิภังค อยางนี้วา
๑

๒

๑ . วิ. มหา. ๑/๑๓๙. ๒. วิ. ภิกฺขุนวี ิ. ๑/๑๔๕.
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สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล สงฺโฆ กิน อุธเรยฺย
เอสา ตฺต, สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ กิน อุทฺธรติ ยสฺสายสฺมโต ขมติ
กินสฺส อุพภฺ าโร โส ตุณฺหสฺส ยสฺส นกฺขมติ โส ภาเสยฺย, อุพฺภติ
สงฺเฆน กิน ขมติ สงฺฆสฺส ตสฺมา ตุณฺหี เอวเมต ธารยามิ แปลวา
ทานเจาขา ! ขอสงฆจงฟงขาพเจา, ถาความพรั่งพรอมแหงสงฆถึงที่แลว,
สงฆพึงเดาะกฐิน, นี้คําเสนอ, ทานเจาขา ! ขอสงฆจงฟงขาพเจา, สงฆ
ยอมเดาะกฐิน, การเดาะกฐินควรแกทานผูมีอายุใด ทานผูม ีอายุนั้นพึง
นิ่งอยู, ถาไมควรแกทานผูมีอายุใด ทานผูมีอายุนั้น พึงพูดขึ้น, กฐิน
อันสงฆเดาะแลวยอมควรแกสงฆ; เพราะฉะนั้น สงฆพึงนิ่งอยู ขาพเจา
จะทรงไวซึ่งความเปนผูนิ่งอยูแหงสงฆอยางนั้นแล.
ขาพเจาจักพรรณนาคําที่ควรกลาวในมาติกา เละอันตรุพภารานั้น
ทั้งหมด ในอาคตสถานนั้นแล, แตเมื่อจะกลาวเสียในที่นี้ บาลีที่ควรจะ
นํามาก็ดี เนื้อความที่ควรจะกลาวก็ดี แมจะเปนอันกลาวแลว, แตก็เปน
เรื่องที่รูไดไมงาย เพราะกลาวไวในฐานะอันไมควร.
บทวา ทสาหปรม มีวิเคราะหวา ๑๐ วัน เปนกําหนดอยางยิ่ง
แหงกาลนั้น; เพราะเหตุนั้น กาลนั้นจึงชื่อวามี ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง
อธิบายวา จีวรนั้น อันภิกษุพึงทรงไว ตลอดกาลมี ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง.
แตเพื่อจะทรงแสดงแตอรรถเทานั้น ในบทภาชนะ พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา พึงทรงไวได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง จริงอยู มีคําอธิบายวา
ความเปนกาลมี ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง ที่ตรัสไวในบทวา ทสาหปรม นี้
ภาวะแหงกาละมี ๑๐ วันเปนอยางยิ่งนั้น มีใจความดังนี้วา พึงทรงไว
ไดชั่วกาลประมาณเทานี้ที่ยังไมลวงเลยไป จีวรทีช่ อื่ วา อติเรก เพราะ
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ไมนับเขาในจําพวกจีวรที่อธิษฐานและวิกัปไว; เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
อดิเรกจีวร. ดวยเหตุนั้น ในบทภาชนะแหงบทวา อติเรกจีวร นั้น จึง
ตรัสวา จีวรที่ไมไดอธิษฐาน และไมไดวิกัปไว.
[อธิบายกําเนิดจีวร ๖ ชนิด]
ขอวา ฉนฺน จีวราน อฺตร มีความวา บรรดาจีวร ๖ ชนิด
เหลานี้ คือ จีวรผาเปลือกไม ๑ จีวรผาฝาย ๑ จีวรผาไหม ๑ จีวรผา
กัมพล ๑ จีวรผาปาน ๑ จีวรหาผสมกัน* ๑ จีวรอยางใดอยางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกําเนิดแหงจีวร ดวยคําวา ฉนฺน
เปนตนนี้แลว บัดนี้ เพือ่ ทรงแสดงขนาด (แหงจีวรนั้น) จึงตรัสวา จีวร
อยางต่ําควรจะวิกัปได ดังนี้. ขนาดแหงจีวรนั้น ดานยาว ๒ คืบ ดาน
กวาง คืบหนึ่ง ในขนาดแหงจีวรนั้น มีพระบาลีดังนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหวิกัปจีวรอยางต่ํา ดานยาว ๙ นิ้ว กวาง ๔ นิ้ว
โดยนิ้วพระสุคต .
ขอวา ต อติกฺกามยโต นิสฺสคฺคิย มีความวา เมื่อภิกษุ
ยังจีวรมีกําเนิดและประมาณตามที่กลาวแลวนั้น ใหลวงกาลมี ๑๐ วันเปน
อยางยิ่ง คือ เมื่อไมทําโดยวิธีที่จะไมเปนอติเรกจีวรเสียในระหวางกาลมี
๑๐ วัน เปนอยางยิ่งนี้ เปนนิสสัคคียปาจิตตีย. อธิบายวา จีวรนั้น เปน
นิสสัคคียดวย เปนอาบัติปาจิตตียแกภิกษุนั้นดวย อีกอยางหนึ่ง การ
เสียสละ ชื่อวา นิสสัคคีย. คําวา นิสสัคคีย นั่นเปนชื่อของวินัยกรรม
อันภิกษุพึงกระทําในกาลเปนสวนเบื้องตน, การเสียสละมีอยู แกธรรม๒

๑. วิ. มหา. ๕/๑๙๒. ๒. วิ. มหา. ๕/๒๑๔.
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ชาตินั้น; เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น จึงชื่อวา นิสสัคคีย ฉะนี้แล. นิสสัคคีย
นั้น คืออะไร ? คือ ปาจิตตีย. ในคําวา ต อติกฺกามยโต นสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย นี้ มีใจความดังนี้วา เปนปาจิตตียมีการเสียสละเปนวินัยกรรม
แกภิกษุผูใหลวงกาลนั้นไป.
แตในบทภาชนะ เพื่อทรงแสดงอรรถวิกัปแรกกอน พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงตั้งมาติกาวา เมื่อภิกษุใหลวงกาลนั้นไป เปนนิสสัคคีย
แลวตรัสคําวา ในเมื่ออรุณวันที่ ๑๑ ขึ้น เปนนิสสัคคีย คือ อันภิกษุ
พึงเสียสละ ดังนี้. และจีวรนั้น อันภิกษุพึงเสียสละแกบุคคลใดพึงเสียสละ
โดยวิธีอยางใด เพื่อทรงแสดงบุคคลและวิธีเสียสละนั้นอีก จึงตรัสคํา
เปนตนวา สงฺฆสฺส วา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ในคําวา เอกาทเส อรุณุคฺคมเน นี้ ผูศึกษา
พึงทราบวา จีวรเกิดขึ้นในวันใด อรุณแหงวันนั้น อาศัยวันที่จีวรเกิด
ขึ้น; เพราะเหตุนั้น จึงเปนนิสสัคคีย ในเมื่ออรุณวันที่ ๑๑ ขึน้ รวมกัน
วันที่จีวรเกิด ถาแมวา จีวรเปนอันมากผูกหรือพับรวมกันเก็บไว ก็เปน
อาบัติเพียงตัวเดียว. ไมจีวรที่พับไวไมรวมกันเปนอาบัติหลายตัวตาม
จํานวนแหงวัตถุ.
[อธิบายวิธีเสียสละและวิธีแสดงอาบัติ]
ขอวา นิสฺสชฺชิตฺวา อาปตฺติ เทเสตพฺพา มีความวา ถามวา พึง
แสดงอาบัติอยางไร ?
แกวา พึงแสดงเหมือนอยางที่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
ขันธกะ.
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ถามวา ก็ตรัสไวในขันธกะนั้น อยางไร ?
แกวา ตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุนั้น พึงเขา
ไปหาสงฆ กระทําอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ไหวเทาแหงภิกษุผูแก
ทั้งหลายแลว นั่งกระโหยง ประนมมือ พึงกลาวอยางนี้วา อห ภนฺเต
อิตฺถนฺนาม อาปตฺตึ อาปนฺโน ต ปฏิเทเส มิ (ทานเจาขา ! กระผมตอง
อาบัติมีชื่ออยางนี้ ขอแสดงคืนอาบัตินั้น ).
ก็ในอธิการนี้ ถาจีวรมีผืนเดียว พึงกลาววา เอก นิสฺสคฺคิย
ปาจิตฺติย... (ตองแลว) ซึ่งนิสสัคคีย ปาจิตตียตัวหนึ่ง. ถาจีวร ๒ ผืน
พึงกลาววา เทฺว... ซึ่งอาบัติ ๒ ตัว. ถาจีวรมากผืนพึงกลาววา สมฺพหุลา... ซึ่งอาบัติหลายตัว. แมในการเสียสละ ถาวา จีวรมีผืนเดียว
พึงกลาวตามสมควรแกบาลีนั่นแลวา อิท เม ภนฺเต จีวร ทานเจาขา !
จีวรของกระผมผืนนี้ เปนตน ถาหากวาจีวร ๒ ผืน หรือมากผืน พึง
กลาววา อิมานิ เม ภน เต จีวรานิ ทสาหาติกฺกนฺตานิ นิสฺสคฺคิยานิ
อิมานาห สงฺฆสฺส นิสฺสชฺชามิ (ทานเจาขา ! จีวรของกระผมเหลานี้ลวง
๑๐ วัน เปนนิสสัคคีย, กระผมเสียสละจีวรเหลานี้แกสงฆ) เมือ่ ไมสามารถ
จะกลาวบาลีได พึงกลาวโดยภาษาอื่นก็ได. ภิกษุพึงรับอาบัติโดยนัย
ดังกลาวไวในขันธกะนั่นแลวา ภิกษุผูฉลาดสามารถพึงรับอาบัติ. สมจริง
ดังที่ตรัสไว ในขันธกะนั้นอยางนี้วา ภิกษุผูฉลาดผูสามารถ พึงเผดียง
สงฆวา ทานเจาขา ! ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปนี้ ระลีกได
เปดเผย กระทําใหตื้น ยอมแสดงซึ่งอาบัติ, ถาความพรั่งพรอมแหงสงฆ
ถึงที่แลว, ขาพเจาพึงรับอาบัติของภิกษุมีชื่ออยางนี้ ดังนี้.
๑

๒

๑. วิ. จุลฺล. ๖/๒๗๐.

๒. วิ. จุลล. ๖/๓๗๐.
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ภิกษุผูแสดง อันภิกษุรับอาบัตินั้น พึงกลาววา ปสฺสสิ (เธอเห็น
หรือ).
ผูแสดง: อาม ปสฺสามิ (ขอรับ ! ผมเห็น)
ผูรับ:
อายตึ สวเรยฺยาสิ (เธอพึงสํารวมตอไป).
ผูแสดง: สาธุ สุฏุ สวริสฺสามิ (ดีละ ผมจะสํารวมใหดี).
ก็ในอาบัติ ๒ ตัว หรือหลายตัวดวยกัน ผูศ ึกษาพึงทราบความตาง
แหงวจนะโดยนัยกอนนั่นแล แมในการใหจีวร (คืน) ก็พึงทราบความ
แตกตางแหงวจนะดวยอํานาจแหงวัตถุ คือ สงฺโฆ อิม จีวร อิมานิ
จีวรานิ... สงฆพึงใหจีวรผืนนี้ พึงใหจีวรทั้งหลายเหลานี้... ถึงในการ
เสียสละแกคณะ และแกบุคคล ก็มนี ัยอยางนี้เหมือนกัน.
ก็ในการแสดงและการรับอาบัติในอธิการนี้ มีบาลีดังตอไปนี้:เตน ภิกขุเว ภิกฺขุนา ฯ เปฯ เอวมสฺสุ วจนียา อห ภนฺเต อิตฺถนฺนาม
อาปตฺตึ อาปนฺโน ต ปฏิเทสมิ แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! อัน
ภิกษุนั้น พึงเขาไปหาภิกษุมากรูป กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง
ไหวเทาทั้งหลายแหงภิกษุผูแกทั้งหลายแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี
พึงกลาวอยางนั้นวา ทานเจาขา ! ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้ ขอแสดงคืนซึ่ง
อาบัตินั้น.
อันภิกษุผูฉลาดผูสามารถ พึงเผดียงภิกษุเหลานั้นใหทราบวา สุณาตุ
เม ภนฺเต อายสฺมนฺตา อย อิตฺถนฺนาโม ภิกฺขุ อาปตฺตึ สรติ วิวรติ
อุตฺตานีกโรติ เทเสติ ยทายสฺมนฺตาน ปตฺตกลฺล อห อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน อาปตฺตึ ปฏิคฺคณฺเห ยฺย แปลวา ทานเจาขา ! ทานผูมีอายุ
๒

๓

๑. วิ. จุลฺล. ๖/๓๗๐. ๒-๓. วิ. จุลฺล. ๖/๓๖๙-๓๗๐
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ทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่ออยางนี้ รูปนี้ยอมระลึก ยอมเปด
เผย ยอมกระทําใหตื้น ยอมแสดงอาบัติ, ถาวาความพรั่งพรอมแหงทาน
ผูมีอายุทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาพึงรับอาบัติของภิกษุชื่อนี้.
ภิกษุผูแสดง อันภิกษุผูรับอาบัตินั้น พึงกลาววา ปสฺสสิ (ทาน
เห็นหรือ).
ผูแสดง:
อาม ปสฺสามิ (ขอรับ ! ผมเห็น).
ผูรับ:
อายตึ สวเรยฺยาสิ* (ทานพึงสํารวมระวังตอไป).
ภิกษุนนั้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง ทําอุตราสงคเฉวียงบา แลว
นั่งกระโหยง ประคองอัญชลีแลวกลาวอยางนี้วา ดูกอนอาวุโส ! ขาพเจา
ตองอาบัติ มีชื่ออยางนี้แลว, จะแสดงคืนอาบัติ, ภิกษุผูแสดง อันภิกษุ
ผูรับอาบัตินั้นพึงกลาววา ปสฺสสิ (ทานเห็นหรือ).
ผูแสดง: อาม ปสฺสามิ (ขอรับ ! ผมเห็น).
ผูรับ:
อายตึ สวเรยฺยาสิ (ทานพึงสํารวมระวังตอไป).
ในวิสัยแหงการแสดงและรับอาบัตินั้น ผูศึกษาพึงทราบการระบุชื่อ
อาบัติและความตางแหงวจนะ โดยนัยกอนนั่นแล. และพึงทราบบาลี
แมในการสละแกภิกษุ ๒ รูป เหมือนในการสละแกคณะฉะนั้น. ก็ถาวา
จะพึงมีความแปลกกันไซร, พระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสบาลีไวแผนกหนึ่ง
แมในการสละแกภิกษุ ๒ รูปนี้ เหมือนอยางที่พระองคตรัสปาริสุทธิอุโบสถแกภกิ ษุ ๓ รูป โดยนัยเปนตนวา ภิกษุทงั้ หลาย ! เราอนุญาต
ใหภิกษุ ๓ รูป ทําปาริสุทธิอุโบสถ ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แลภิกษุเหลานั้น
พึงทําอุโบสถเหลานั้นอยางนี้; ภิกษุผูฉลาดผูสามารถ พึงเผดียงภิกษุ
* วิ. จุลฺล. ๖/๓๖๙/-๓๗๐.
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เหลานั้นใหทราบ แลวตรัสปาริสุทธิอุโบสถแกภิกษุ ๒ รูปอีกแผนกหนึ่ง
ตางหาก โดยนัยเปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหภิกษุ ๒ รูป
ทําปาริสุทธิอุโบสถ, ภิกษุทั้งหลาย ! ก็แลภิกษุเหลานั้น พึงทําอุโบสถ
นั้นอยางนี้ ภิกษุเถระพึงทําอุตราสงคเฉวียงบา* ดังนี้ ฉะนั้น. ก็เพราะ
ไมมีความแปลกกัน; ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจา จึงมิไดตรัสไว ทรง
ผานไปเสีย เพราะฉะนั้น บาลีในการสละแกภิกษุ ๒ รูปนี้ เปนบาลีที่
ตรัสไวเเกคณะเหมือนกัน.
สวนในการรับอาบัติมีความแปลกกันดังนี้:- บรรดาภิกษุ ๒ รูป
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง อยาตั้งญัตติ เหมือนภิกษุผูรับอาบัติ ตั้งญัตติ ใน
เมื่อภิกษุผูตองอาบัติสละแกคณะแลวแสดงอาบัติ พึงรับอาบัติเหมือน
บุคคลคนเดียวรับฉะนั้น. แทจริง ชื่อวาการตั้งญัตติสําหรับภิกษุ ๒ รูป
ยอมไมมี. ก็ถาหากจะพึงมี, พระผูมีพระภาคเจาจะไมพึงตรัสปาริสุทธิอุโบสถไวแผนกหนึ่ง สําหรับภิกษุ ๒ รูป แมในการใหจีวรที่เสียสละ
แลวคืน จะกลาววา อิม จีวร อายสฺมโต เทม พวกเราใหัจีวรผืนนี้แก
ทาน เหมือนภิกษุรูปเดียวกลาววา อิม จีวร อายสฺมโต ทมฺมิ ผมให
จีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้ ก็ควร. จริงอยู แมญัตติทตุ ิยกรรม ซึ่งหนักกวา
นี้ ตรัสวา ควรอปโลกนทํา ก็มี วินัยกรรมมีการสละนี้ สมควรแก
ญัตติทุติยกรรมเหลานั้น. แตจีวรที่สละแลว ควรใหคืนทีเดียว, จะไมให
คืนไมได. ก็การใหคืนจีวรที่สละเสียแลวนี้เปนเพียงวินัยกรรม. จีวรนั้น
เปนอันภิกษุนั้นใหแกสงฆ หรือแกคณะ หรือแกบุคคล หามิได
ทั้งนั้นแล.
* วิ. มหา. ๔/๒๔๓-๒๔๔.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 714

[แกอรรถบทภาชนียวาดวยอติเรกจีวรลาง ๑๐ วันเปนตน ]
ขอวา ทสาหาติกฺกนฺเต อติกฺกนฺตสฺี ไดแก ผูมีความสําคัญใน
จีวรที่ลวง ๑๐ วันแลวอยางนี้วา จีวรนี้ลวง (๑๐ วัน) แลว. อีกอยางหนึ่ง
ความวา เมื่อ ๑๐ วันลวงแลว มีความสําคัญอยางนี้วา ๑๐ วันลวงไป
แลว.
ขอวา นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย มีความวา ความสําคัญที่กลาวไวใน
บทวา อติกกฺ นฺตสฺี นี้คุมอาบัติไมได, ถึงภิกษุใดจะมีความสําคัญ
อยางนี้, จีวรนั้น ของภิกษุแมนั้น ก็เปนนิสสัคคีย และภิกษุนั้น ก็ตอง
อาบัติปาจิตตียดวย, หรือเปนปาจิตตีย มีการเสียสละเปนวินัยกรรม;
เพราะฉะนั้น อรรถวิกัปทั้ง ๒ ยอมถูกตอง. ทุก ๆ บทก็มีนัยเชนนี้.
ขอวา อวิสฺสชฺชิเต วิสฺสชฺชิตสฺี ไดแก ผูม ีความสําคัญใน
จีวรที่ตนไมไดให คือ ไมไดสละใหแกใคร ๆ อยางนี้วา เราสละแลว.
ขอวา อนฏเ นฏสฺ มีความวา โจรทั้งหลาย ยอมลักเอา
ซึ่งจีวรเปนอันมากของภิกษุเหลาอื่น ที่เก็บรวมไวกับจีวรของตน, บรรดา
ภิกษุเหลานั้น. ภิกษุรูปนี้ เปนผูมีความสําคัญในจีวรของตนซึ่งไมไดหาย
ไป วาหายแลว. แมในจีวรที่ไมไดเสียหายเปนตน ก็มีนัยเชนนี้
ก็ในบทวา อวิลุตฺเต นี้ พึงทราบสันนิษฐานวา ในจีวรที่มิไดถูก
ชิงไป ดวยอํานาจที่พังหองแลวขมขูชิงเอาไป.
ขอวา อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา
ภิกษุไมเปลื้องจีวรที่นุงครั้งเดียว หรือหมครั้งเดียวออกจากกายแลวเที่ยว
ไป แมตลอดวัน เปนอาบัติตัวเดียวเทานั้น. ภิกษุเปลื้องออกแลวนุง
หรือหมจีวรที่ยังไมสละนั้น เปนทุกกฏ ทุก ๆ ประโยค. จัดจีวรที่นุงไม
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เรียบรอย หรือหมไมเรียบรอย ใหเรียบรอย ไมเปนอาบัติ. ไมเปน
อาบัติแกภิกษุผูใชสอยของภิกษุอื่น. ก็คํามีอาทิวา ภิกษุไดจีวรที่ผูอื่น
กระทําแลวใชสอย ดังนี้ เปนเครื่องสาธกในความไมเปนอาบัตินี้. ทรง
หมายเอาการใชสอย ปรับเปนอาบัติทุกกฏแกภิกษุผูมีความสําคัญในจีวร
ยังไมลวง (๑๐ วัน) วาลวงแลว และภิกษุผูมีความสงสัย.
[วาดวยขนาดจีวรที่ควรอธิฐานและวิกัป]
ก็ในขอวา อนาปตฺติ อนฺโตทสาห อธิฏเติ วิกปฺเปติ นี้ ผูศึกษา
พึงทราบจีวรที่ควรอธิษฐาน และที่ควรวิกัป. ในจีวรที่ควรอธิษฐานและ
วิกปะนั้น มีพระบาลีดังตอไปนี้:ครั้งนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไดมีความรําพึงอยางนี้วา จีวรทั้งหลาย
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว คือ ไตรจีวรก็ดี คือ วัสสิกสาฎก
ก็ดี คือ นิสที นะก็ดี คือ ปจจัตถรณะก็ดี คือ กัณฑุปฏิจฉาทิก็ดี คือ
มุขปุญฉนโจลกะก็ดี คือ ปริขารโจลกะก็ดี ควรอธิษฐานทั้งหมดหรือวา
ควรจะวิกัปหนอแล*. ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนี้ แดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา ภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาต
ใหอธิษฐานไตรจีวร ไมอนุญาตใหวิกัป, ใหอธิษฐานวัสสิกสาฎก ตลอด
๔ เดือนแหงฤดูฝน พนจากพ ๔ เดือนฤดูฝนนั้น อนุญาตใหวิกัปไว,
อนุญาตใหอธิษฐานนิสีทนะ ไมใชใหวิกัป, อนุญาตใหอธิษฐานผาปูนอน
ไมใชใหวิกปั , อนุญาตใหอธิษฐานกัณฑุปฏิจฉาทิ (ผาปดแผล) ชั่วเวลา
อาพาธ พนจากกาลอาพาธนั้น อนุญาตใหวิกัป อนุญาตใหอธิษฐาน
* วิ. มหา. ๕/๒๑๘.
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มุขปุญฉนโจล (ผาเช็ดหนา) ไมอนุญาตใหวิกัป, อนุญาตใหอธิษฐาน
บริขารโจล ไมอนุญาตใหวิกัป* ดังนี้.
[วาดวยการอธิษฐานไตรจีวรเปนตน]
บรรดาจีวรเปนตนเหลานั้น อันภิกษุเมื่อจะอธิษฐานไตรจีวรยอม
แลวใหกัปปะพินทุ พึงอธิษฐานจีวรที่ไดประมาณเทานั้น. ประมาณแหง
จีวรนั้น โดยกําหนดอยางสูง หยอนกวาสุคตจีวร (จีวรของพระสุคต)
จึงควร และโดยกําหนดอยางต่ํา ประมาณแหงสังฆาฏิ และอุตราสงค
ดานยาว ๕ ศอกกํา ดานกวาง ๓ ศอกกํา จึงควร. อันตรวาสก ดาน
ยาว ๕ ศอกกํา ดานกวาง แม ๒ ศอก ก็ควร. เพราะอาจเพื่อจะปกปด
สะดือดวยผานุงบาง ผาหมบางแล. ก็จีวรที่เกินและหยอนกวาประมาณ
ดังกลาวแลว พึงอธิษฐานวา บริขารโจล.
ในวิสัยแหงการอธิษฐานจีวรนั้น ทานกลาวไววา การอธิษฐาน
จีวร มี ๒ อยาง คืออธิษฐานดวยกายอยางหนึ่ง อธิษฐานดวยวาจาอยาง
หนึ่ง; ฉะนั้น ภิกษุพึงถอนสังฆาฎิผืนเกาวา อิม สงฺฆาฏึ ปจฺจทุ ฺธรามิ (เรา
ถอนสังฆาฎิผืนนี้) แลวเอามือจับสังฆาฎิใหม หรือพาดบนสวนแหงรางกาย
กระทําการผูกใจวา อิม สงฺฆาฏึ อธิฏามิ (เราอธิษฐานสังฆาฎินี้) แลว
พึงทํากายวิการ อธิษฐานดวยกาย นี้ ชื่อวา การอธิษฐานดวยกาย
เมื่อไมถูกตองจีวรนั้นดวยสวนแหงรางกายสวนใดสวนหนึ่ง การอธิษฐาน
นั้น ไมควร.
สวนในการอธิษฐานดวยวาจา พึงเปลงวาจาแลวอธิษฐานดวย
* วิ. มหา. ๕/๒๑๘-๒๑๙.
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วาจา ในการอธิษฐานดวยวาจานั้น มีการอธิษฐาน ๒ วิธี. ถาผาสังฆาฏิ
อยูในหัตถบาส พึงเปลงวาจาวา ขาพเจาอธิษฐานสังฆาฎิผืนนี้. ถาอยู
ภายในหอง ในปราสาทชั้นบน หรือในวัดใกลเคียง พึงกําหนดที่เก็บ
สังฆาฎิไวแลวเปลงวาจาวา ขาพเจาอธิษฐานสังฆาฎินั่น. ในอุตราสงค
และอันตรวาสก ก็มีนยั อยางนี้. จริงอยู เพียงแตชื่อเทานั้นที่แปลกกัน.
เพราะฉะนั้น พึงอธิษฐานจีวรทั้งหมดโดยชื่อของตนเทานั้น อยางนี้วา
สงฺฆาฎึ อุตตฺ ราสงฺค อนฺตรวาสก ดังนี้.
ถาภิกษุกระทําจีวรมีสังฆาฎิเปนตนดวยผาที่อธิษฐานเก็บไว เมื่อ
ยอมและกัปปะเสร็จแลวพึงถอนวา ขาพเจาถอนผานี้ แลวอธิษฐานใหม.
แตเมื่อเย็บแผนผาใหม หรือขัณฑใหมเฉพาะที่ใหญกวาเขากับจีวรที่อธิษฐานแลว ควรอธิษฐานใหม. ในแผนผาที่เทากันหรือเล็กวา ไมมีกิจ
ดวยการอธิษฐาน (ใหม).
ถามวา ก็ไตรจีวรจะอธิษฐานเปนบริขารโจล ควรหรือไมควร ?
แกวา ไดทราบวา พระมหาปทุมเถระกลาววา ไตรจีวรพึง
อธิษฐานเปนไตรจีวรอยางเดียว, ถาวา อธิษฐานเปนบริขารโจลได,
การบริหารที่ตรัสไวในอุทโทสิตสิกขาบท ก็จะพึงไรประโยชนไป. ไดยิน
วา เมื่อพระมหาปทุมเถระกลาวอยางนี้ พวกภิกษุที่เหลือกลาววา แม
บริขารโจล พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา พึงอธิษฐาน; เพราะเหตุนั้น
การอธิษฐานไตรจีวรใหเปนบริขารโจล ยอมสมควร.
แมในมหาปจจรี ทานก็กลาววา ชื่อวา บริขารโจลนี้เปนเหตุแหง
การเก็บ (จีวรโดยความไมเปนนิสสัคคีย) ไวแผนกหนึ่ง. จะอธิษฐาน
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ไตรจีวรวา บริขารโจล แลวใชสอย ควรอยู. สวนในอุทโทสิตสิกขาบท
ตรัสการบริหารไวสําหรับภิกษุผูอธิษฐานไตรจีวรแลวบริหารอยู.
ไดยินวา แมพระมหาติสสเถระผูกลาวอุภโตวิภังค ซึ่งอยูที่ปุณณวาลิการามไดกลาววา ในกาลกอน พวกเราไดฟงจากพระมหาเถระวา
พวกภิกษุผูชอบอยูในปาเก็บจีวรไวในโพรงไมเปนตน ไปเพื่อตองการจะ
เริ่มบําเพ็ญเพียร, และเมื่อภิกษุเหลานั้นไปเพื่อประสงคจะฟงธรรมในวัด
ใกลเคียง เมือ่ ดวงอาทิตยขึ้นแลว พวกสามเณร หรือพวกภิกษุหนุมจึง
ถือบาตรจีวรมา (ให); เพราะฉะนั้น การจะอธิษฐานไตรจีวรเปนบริขารโจล เพื่อใชสอยสะดวก ควรอยู.
แมในมหาปจจรีทานก็กลาววา ในกาลกอน พวกภิกษุผูอยูปาได
อธิษฐานไตรจีวรเปนบริขารโจลนั่นแล แลวใชสอย ดวยใสใจวา ใน
แดนที่ไมผูกสีมารักษาไดยาก.
วัสสิกสาฏกที่ไมเกินประมาณ อันภิกษุพึงระบุชื่อแลวอธิษฐาน
สิ้น ๔ เดือนฤดูฝนโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล, ตอจากนั้นพึงถอนวิกัปไว.
ก็วัสสิกสาฎกนี้ แมยอมพอทําใหเสียสี ก็ควร. แตสองผืนไมควร.
ผานิสีทนะพึงอธิษฐานโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ก็แลผานิสีทนะ
นั้น ไดประมาณ มีไดเพียงผืนเดียวเทานั้น. สองผืนไมควร.
แมผาปูนอนก็ควรอธิษฐานเหมือนกัน. ก็ผาปูนอนนั้น ถึงใหญ
ก็ควร แมผืนเดียวก็ควร แมมากผืนก็ควร. มีลักษณะเปนตนวา สีเขียว
ก็ดี สีเหลืองก็ดี มีชายก็ดี มีชายเปนลายดอกไมก็ดี ยอมควรทุกประการ.
ภิกษุอธิษฐานคราวเดียว ยอมเปนอันอธิษฐานแลวทีเดียว.
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ผาปดฝไดประมาณพึงอธิษฐานชั่วเวลาที่ยังมีอาพาธอยู, เมื่ออาพาธ
หายแลว พึงปจจุทธรณวิกัปไว. ผืนเดียวเทานั้น จึงควร.
ผาเช็ดหนา พึงอธิษฐานเหมือนกัน. ภิกษุจําตองปรารถนาผืนอื่น
เพื่อตองการใชเวลาที่ยังซักอีกผืนหนึ่งอยู, เพราะฉะนั้น สองผืนก็ควร.
แตพระเถระอีกพวกหนึ่งกลาววา การอธิษฐานผาเช็ดหนานั้น มุงการ
เก็บไวเปนสําคัญ แมมากผืนก็ควร.
ในบริขารโจล ชือ่ วาการนับจํานวนไมมี, พึงอธิษฐานไดเทา
จํานวนที่ตองการนั่นเทียว. ถุงยามก็ดี ผากรองน้ําก็ดี มีประมาณเทาจีวร
ที่ควรวิกัปเปนอยางต่ํา พึงอธิษฐานวา บริขารโจล เหมือนกัน. แมจะ
รวมจีวรมากผืนเขาดวยกันแลวอธิษฐานวา ขาพเจาอธิษฐานจีวรเหลานี้
เปนบริขารโจล ดังนี้ ก็สมควรเหมือนกัน. แมภิกษุจะเก็บไวเพื่อประโยชน
แกเภสัช นวกรรมและมารดาบิดาเปนตน ก็จําตองอธิษฐานแท. แตใน
มหาปจจรีทานกลาววา ไมเปนอาบัติ.
สวนในเสนาสนบริขารเหลานี้ คือ ฟูกเตียง ๑ ฟูกตั่ง ๑ หมอน ๑
ผาปาวาร ๑ ผาโกเชาว ๑ และในเครื่องปูลาดที่เขาถวายไวเพื่อประโยชน
แกเสนาสนบริขาร ไมมกี ิจที่ตองอธิษฐานเลย.
[วาดวยเหตุใหขาดอธิษฐาน]
ถามวา ก็จีวรที่อธิฐานแลว เมื่อภิกษุใชสอยอยู จะละอธิษฐาน
ไปดวยเหตุอยางไร ?
ตอบวา ยอมละดวยเหตุ ๙ อยางนี้ คือ ดวยใหบุคคลอื่น ๑
ดวยถูกชิงเอาไป ๑ ดวยถือเอาโดยวิสาสะ ๑ ดวยหันไปเปนคนเลว ๑
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ดวยลาสิกขา ๑ ดวยกาลกิริยา ๑ ดวยเพศกลับ ๑ ดวยถอนอธิษฐาน ๑
ดวยความเปนชองทะลุ ๑.
บรรดาเหตุ ๙ อยางนั้น จีวรทุกชนิดยอมละอธิษฐานดวยเหตุ ๘
อยางขางตน. แตเฉพาะไตรจีวรละอธิษฐานดวยความเปนชองทะลุ ทาน
กลาวไวในอรรถกถาทุกแหง. และการละอธิษฐานนั้น ทานกลาวไวดวย
ชองทะลุประมาณเทาหลังเล็บ. ในชองทะลุประมาณเทาหลังเล็บนั้น ผู
ศึกษาพึงทราบขนาดเทาหลังเล็บ ดวยสามารถแหงเล็บนิ้วกอย. และชอง
ทะลุ เปนชองโหวทีเดียว. ก็ถาแมนวา ภายในชองทะลุมีเสนดายเสน
หนึ่งยังไมขาด, ก็ยังรักษาอยู.
บรรดาไตรจีวรนั้น สําหรับสังฆาฎิและอุตราสงค ชองทะลุจาก
ดานในแหงเนื้อที่มีประมาณเพียง ๑ คืบ จากซายดานยาว, มีประมาณ
๘ นิ้ว จากชายดานกวาง ยอมทําใหขาดอธิษฐาน. แตสําหรับอันตรวาสก
ชองทะลุจากดานในแหงเนื้อที่ มีประมาณเพียง ๑ คืบ จากชายดานยาว,
มีประมาณ ๔ นิ้ว จากชายดานกวาง ยอมทําใหขาดอธิษฐาน, ชองทะลุ
เล็กลงมา ไมทําใหขาดอธิษฐาน. เพราะฉะนั้น เมื่อเกิดเปนชองทะลุ
จีวรนั้นยอมตั้งอยูในฐานแหงอติเรกจีวร,
ควรกระทําสูจิกรรมแลว
อธิษฐานใหม.
แตพระมหาสุมเถระกลาววาสําหรับจีวรที่ไดประมาณมีชองทะลุที่ใด
ที่หนึ่ง ยอมทําใหขาดอธิษฐาน, แตสําหรับจีวรที่ใหญ ชองทะลุภายนอก
จากประมาณ ยังไมทําใหขาดอธิษฐาน, ชองทะลุที่เกิดขางในจึงทําให
ขาด ดังนี้ .
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พระกรวิยติสสเถระกลาววา จีวรเล็ก ใหญ ไมเปนประมาณ, ชอง
ทะลุในที่ซึ่งภิกษุเมื่อครองจีวรซอนกัน* ๒ ตัวมวนมาพาดไวบนแขนซาย
ยังไมทําใหขาดอธิษฐาน, ชองทะลุสวนภายในยอมทําใหขาด, แมสําหรับ
อันตรวาสก ชองทะลุในที่แหงจีวรที่ภิกษุมวนใหเปนลูกบวบ ยอมไมทํา
ใหขาด, ชองทะลุที่ต่ําลงจากที่มวนใหเปนลูกบวบนั้น ยอมทําใหขาด.
เเตในอรรถกถาอันธกะ ทานทําวาทะของพระมหาสุมเถระใหเปน
หลักในไตรจีวรแลวกลาววา จีวรประมาณอยางต่ํา ยอมรักษาอธิษฐาน
ไวได จึงกลาวคําแมนี้เพิ่มเติมไววา ในบริขารโจล ดานยาว ๙ นิ้ว โดย
นิ้วสุคต ดานกวาง ๔ นิ้ว เปนชองทะลุ ณ ที่สวนใดสวนหนึ่ง ยอมละ
อธิษฐานไป, ในบริขารโจลผืนใหญชอ งทะลุที่ต่ํากวา ๘ นิ้วและ ๔ นิ้ว
นั้น ยังไมละอธิษฐาน, ในจีวรที่ควรอธิษฐานทั้งหมด ก็นัยนี้ ดังนี้.
บรรดาวาทะทั้ง ๔ นั้น เพราะขึ้นชื่อวา ประมาณอยางเล็กอื่น ๆ
ที่ต่ํากวาประมาณอยางเล็ก แหงจีวรที่ควรวิกัป ของจีวรที่จะพึงอธิษฐาน
แมทั้งหมด ยอมไมมี. ดวยวา ประมาณแหงผานิสีทนะ ผาปดแผล และ
ผาอาบน้ําฝนที่ทานกลาวไวนั้น เปนประมาณอยางใหญ เพราะประมาณ
ที่ยิ่งกวาประมาณอยางใหญนั้น สําเร็จแลว (ใชได), หาใชประมาณอยาง
เล็กไม เพราะประมาณอยางเล็กลงมาจากประมาณอยางใหญนั้น ไมสําเร็จ
(ใชไมได). แมไตรจีวรที่หยอนกวาประมาณแหงสุคตจีวร จัดเปน
ประมาณอยางใหญเหมือนกัน. แตประมาณอยางเล็กที่ทานแยกกลาวไว
ตางหากในพระสูตรไมมี.
* วิมติ: เทฺว จีวรานิ ปารุปนฺตสฺสาติ คามปฺปเวเส ทฺวิคณ
ุ  กตฺวา สงฺฆาฏิโย ปารุปน
สนฺธาย วุตฺต. แมสารัตถทีปนี ๓/๑๔๖ ก็แกคลายกันนี้.
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การกําหนดขนาดใหญแหงผาเช็คหนา ผาปูนอน และผาบริขารโจล
ไมมีเหมือนกัน. แตทานกลาวกําหนดไวดวยประมาณอยางเล็กขนาดจีวรที่
ควรวิกัป เพราะฉะนั้น คําใดที่ทานกลาวไวกอน ในอรรถกถาอันธกะ
วา ประมาณอยางเล็กยอมรักษาการอธิษฐานไวได แลวแสดงประมาณ
อยางเล็ก ๘ นิ้ว และ ๔ นิ้ว โดยนิ้วสุคตแหงบริขารโจลเทานั้น ใน
บรรดาไตรจีวรและบริขารโจลเปนตนนั้นแลว และหมายเอาประมาณอยาง
เล็กแหงไตรจีวรเปนตนนอกนี้ ซึ่งมีชนิด ๕ ศอกกําเปนตน จึงกลาววา
ในจีวรที่ควรอธิษฐานทั้งหมด ก็นัยนี้, คําที่ทานกลาวไวในอรรถกถา
อันธกะนั้น ยอมไมสมกัน. แมในวาทะของพระกรวิยติสสเถระ ทานก็
แสดงชองทะลุจากชายดานยาวเทานั้น จากชายดานกวางทานมิไดแสดงไว;
เพราะฉะนั้น วาทะของพระกรวิยติสสเถระนั้น ก็ไมไดกําหนดไว.
ในวาทะของพระมหาสุมเถระทานกลาวไววา ชองทะลุในที่แหงใด
แหงหนึ่งแหงจีวรที่ไดประมาณ ยอมทําใหขาดอธิษฐาน, ชองทะลุภาย
นอกจากประมาณ แหงจีวรขนาดใหญ ยอมไมทาํ ใหขาดอธิษฐาน. แต
ทานก็ไมไดกลาวคํานี้วา จีวรชื่อนี้ จัดเปนจีวรที่ไดประมาณ, ที่โตกวา
จีวรที่ไดประมาณนี้ จัดเปนจีวรใหญ.
อีกอยางหนึ่ง ในวิสัยแหงไตรจีวรเปนตนนี้ อาจารยทั้งหลาย
ประสงคเอาคําวา ขนาดที่ตางกันมี ๕ ศอกกําเปนอาทิ เปนประมาณ
อยางเล็กแหงไตรจีวรเปนตน, ถาในจีวรใหญนั้น ชองทะลุในภายนอก
จากประมาณอยางเล็ก ไมพึงทําใหขาดอธิษฐานไซร, ชองทะลุในภายนอก
จากประมาณอยางเล็กแมเเหงบาตรขนาดใหญ หรือแหงบาตรขนาดกลาง
ก็ไมพึงทําใหขาดอธิษฐาน, แต (ชองทะลุในภายนอกจากประมาณอยาง
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เล็ก) จะไมทําใหขาดอธิษฐานหามิได; เพราะฉะนั้น วาทะแมนี้ก็ไมได
กําหนดขนาดไว.
แตอรรถกถาวาทะแรกทั้งหมดนี้ เปนประมาณ ในอธิการวินิจฉัย
ไตรจีวรเปนตนนี้. เพราะเหตุไร ? เพราะมีกําหนด. จริงอยู ประมาณ
อยางเล็กแหงไตรจีวร ประมาณชองทะลุ และประมาณแหงสวนที่เปน
ชองทะลุ ทานกําหนดกลาวไวแลวในทุกอรรถกถาเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น วาทะนั้นนั่นแลเปนประมาณ. ดวยวา อรรถกถาวาทะนั้น ทาน
กลาวคลอยตามพระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาแนแท. สวนใน ๓
วาทะนอกนี้ ไมมีกําหนดเลย. คําหนากับคําหลังไมสมกันฉะนี้แล.
ก็ภิกษุใดตามผาปะลงในที่ชํารุดกอนแลว เลาะที่ชํารุดออกในภาย
หลัง, การอธิษฐานของภิกษุนั้นยังไมขาดไป. แมในการเปลี่ยนแปลง
กระทง (จีวร) ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. สําหรับจีวร ๒ ชั้น เมื่อชั้น
หนึ่งเกิดเปนชองทะลุ หรือครากไป อธิษฐานยังไมขาด. ภิกษุกระทํา
จีวรผืนเล็กใหเปนผืนใหญ หรือกระทําผืนใหญใหเปนผืนเล็ก, อธิษฐาน
ยังไมขาด. เมื่อจะตอริมสองขางเขาที่ตรงกลาง ถาวา ตัดออกกอนแลว
ภายหลังเย็บติดกัน, อธิษฐานยอมขาด. ถาเย็บตอกันแลวภายหลังจึงตัด,
ยังไมขาดอธิษฐาน. แมเมื่อใชพวกชางยอมซักใหเปนผาขาว อธิษฐาน
ก็ยังคงเปนอธิษฐานอยูทีเดียวแล.
วินิจฉัยในการอธิษฐาน ในคําวา อนฺโตทสาห อธิฏเติ วิกปฺเปติ
นี้ เทานี้กอน.
[อธิบายการวิกัปจีวร]
สวนในการวิกัปมีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
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วิกัปมี ๒ อยาง คือ วิกัปตอหนา ๑ วิกัปลับหลัง ๑.
ถามวา วิกัปตอหนา เปนอยางไร ?
แกวา ภิกษุพึงทราบวา จีวรผืนเดียว หรือมากผืน และวา จีวร
วางไวใกล หรือมิไดวางไวใกล (อยูในหัตถบาสหรือนอกหัตถบาส) แลว
กลาววา อิม จีวร จีวรผืนนี้ บาง วา อิมานิ จีวรานิ จีวรเหลานี้
บาง วา เอต จีวร จีวรนัน่ บาง วา เอตานิ จีวรานิ จีวรเหลานั่น
บาง แลวพึงกลาววา ตุยห วิกปฺเปมิ ขาพเจาวิกัปแกทาน ดังนี้. วิกัป
ตอหนานี้ มีอยูอยางเดียว. ดวยการวิกัปเพียงเทานี้ จะเก็บไวสมควรอยู.
จะใชสอย หรือจะสละ หรือจะอธิษฐานไมควร. แตเมื่อภิกษุนั้น
(ภิกษุผูรับวิกัป) กลาวคําวา มยฺห สนฺตก สนฺตกานิ ปริภุชฺ วา
วิสฺสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจย วา กโรหิ แปลวา จีวรนี้ หรือจีวร
เหลานี้ เปนของขาพเจา ทานจงใชสอย จงจําหนาย จงกระทําตาม
สมควรแกปจจัยเถิด ดังนี้ ชื่อวา ปจจุทธรณ (ถอนวิกัป), จําเดิมแตนั้น
แมการบริโภคเปนตน ยอมสมควร.
อีกนัยหนึ่ง ภิกษุพึงรูวา จีวรผืนเดียวหรือมากผืน และวาวางไว
ใกล หรือมิไดวางไวใกล อยางนั้นนั่นแล แลวกลาววา อิม จีวร หรือวา
อิมานิ จีวรานิ ดังนี้ วา เอต จีวร หรือวา เอตานิ จีวรานิ ดังนี้
ในสํานักของภิกษุนั้นนั่นแล ระบุชื่อสหธรรมิก ๕ รูปใดรูปหนึ่ง คือ
ผูใดผูหนึ่ง ที่คนชอบใจแลว พึงกลาววา ติสฺสสฺส ภิกขฺ ุโน วิกปฺเปมิ
ขาพเจาวิกัป... แกภิกษุติสสะ หรือวา ติสฺสาย ภิกขุนิยา, ติสฺสาย
สิกฺขมานาย, ติสฺสสฺส สามเณรสฺส, ติสฺสาย สามเณริยา วิกปฺเปมิ
ขาพเจาวิกัป... แกติสสาภิกษุณี, แกติสสาสิกขมานา, แกติสสสามเณร,
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แกติสสาสามเณรี ดังนี้. นี้เปนวิกัปตอหนา อีกอยางหนึ่ง. ดวยการวิกัป
เพียงเทานี้ จะเก็บไวสมควรอยู. แตในการใชสอยเปนตน กิจแมอยาง
หนึ่ง ยอมไมควร. แตเมือ่ ภิกษุนั้นกลาวคําวา จีวรนี้ ของภิกษุชื่อติสสะ
ฯ ล ฯ ของสามเณรีชื่อติสสา ทานจงบริโภคก็ตาม จงจําหนายก็ตาม จง
กระทําตามสมควรแกปจจัยก็ตาม ดังนี้ ชื่อวาเปนอันถอน, จําเดิมแต
นั้นแมการใชสอยเปนตน ก็สมควร.
ถามวา การวิกัปลับหลัง เปนอยางไร ?
แกวา ภิกษุพึงทราบวา จีวรผืนเดียวหรือมากผืน และจีวรวางไว
ใกล หรือมิไดวางไวใกล เหมือนอยางนั้นแลว กลาววา อิม จีวร
ซึ่งจีวรนี้ หรือวา อิมานิ จีวรานิ ซึ่งจีวรทั้งหลายนี้ วา เอต จีวร
ซึ่งจีวรนั่น หรือวา เอตานิ จีวรานิ ซึ่งจีวรทั้งหลายนั่น ดังนี้ แลว
กลาววา ตุยห วิกปฺปนตฺถาย ทมฺมิ ขาพเจาใหแกทาน เพื่อประโยชน
แกการวิกัป. ภิกษุผูวิกัป อันภิกษุผูรับวิกัปนั้น พึงกลาววา ใครเปนมิตร
หรือเปนเพื่อนเห็น หรือเปนเพื่อนคบกันของทาน, ลําดับนั้น ภิกษุผู
วิกัปนอกนี้พึงกลาววา ภิกษุชื่อติสสะ หรือวา ฯลฯ สามเณรีชื่อติสสา
โดยนัยกอนนั่นแล. ภิกษุนั้นพึงกลาวอีกวา อห ติสฺสสฺส ภิกฺขุโน
ทมฺมิ ขาพเจาใหแกภิกษุชื่อติสสะ ฯลฯ หรือวา อห ติสฺสาย สามเณริยา
ทมฺมิ ขาพเจาใหแกสามเณรีชื่อติสสา ดังนี้. อยางนี้ ชื่อวาวิกัปลับหลัง.
ดวยการวิกัปเพียงเทานี้ การเก็บไว สมควรอยู. สวนในการใชสอยเปนตน
กิจแมอยางเดียว ก็ไมสมควร. แตเมือ่ ภิกษุนั้นกลาวคําวา อิตฺถนฺนามสฺส
ภิกฺขุโน สนฺตก ปริภฺุช วา วิสฺสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจย วา กโรหิ
(จีวร) ของภิกษุขอนี้ ทานจงใชสอยก็ได จงจําหนายก็ได จงกระทํา
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ตามสมควรแกปจจัยก็ได โดยนัยดังกลาวแลวในวิกัปตอหนาอยางที่สอง
นั่นแล ชื่อวาเปนอันถอน. จําเดิมแตถอนแลวนั้น แมกิจทั้งหลายมี
การใชสอยเปนตน ยอมควร.
ถามวา การวิกัปทั้ง ๒ อยาง ตางกันอยางไร ?
ตอบวา ในการวิกปั ตอหนา ภิกษุวิกัปเองแลวใหผูอื่นถอนได,
ในวิกัปลับหลัง ภิกษุใหคนอื่นวิกัปแลวใหคนอื่นนั่งเองถอน, นี้เปน
ความตางกัน ในเรื่องวิกัปทั้ง ๒ นี้. ก็ถาวิกัปแกผูใด ผูนนั้ ไมฉลาด
ในพระบัญญัติ ไมรูจะถอน, พึงถือจีวรนั้น ไปยังสํานักสหธรรมิก
อื่นผูฉลาด วิกัปใหมแลวพึงใหถอน. นีช้ ื่อวา การวิกัปบริขารที่วิกัปแลว
ควรอยู.
ในบทวา วิกปฺเปติ นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- ก็คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยไมแปลกกันวา วิกปฺเปติ นี้ ดูเหมือนจะผิด จาก
พระบาลีเปนตนวา อนุชานามิ ภิกขุเว ติจีวร อธิฏาตุ น วิกปฺเปตุ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหอธิษฐานไตรจีวร ไมใชใหวิกัป
ดังนี้, แตพระตถาคตทั้งหลายยอมไมตรัสคําที่ผิด; เพราะฉะนั้น ผูศึกษา
พึงทราบเนื้อความแหงคําวา อนุชานามิ ภิกฺขเว ติจีวร เปนตนนั้น
โดยนัยอยางนี้วา เราอนุญาตใหอธิษฐาน สําหรับภิกษุผูบริหารไตรจีวร
โดยสังเขปวาไตรจีวรเทานั้น ไมใชใหวิกัป. แตผาอาบน้ําฝน อนุญาต
ใหวิกัปอยางเดียว ถัดจาก ๔ เดือน (ฤดูฝน) ไมใชอธิษฐาน, และเมื่อ
มีอรรถอยางนี้ ภิกษุรูปใดใครจะอยูปราศจากไตรจีวร ผืนใดผืนหนึ่ง,
เปนอันทรงประทานโอกาสแกภิกษุนั้น เพื่อถอนจีวรอธิษฐานแลววิกัป
เพื่อสะดวกในการอยูปราศ (ไตรจีวร) ไมเปนอาบัติ ในเมื่อลวง ๑๐ วัน.
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โดยอุบายนี้ บัณฑิตพึงทราบความที่วิกัปไมสําเร็จในจีวรเปนตนทั้งหมด
ฉะนี้แล.
บทวา วิสฺสชฺเชติ มีวินิจฉัยวา ภิกษุใหจีวรแกผูอื่น ก็อยางไร
เปนอันใหแลว และอยางไร เปนอันถือเอาแลว ? ภิกษุผูสละใหกลาววา
อิท ตุยฺห เทมิ ททามิ หชฺชามิ โอโณเชมิ ปริจฺจชามิ วสฺสชฺชามิ
ขาพเจาให ยกให มอบให นอมให สละให จําหนายจีวรผืนนี้แกทาน
หรือวา อิตถฺ นฺนามสฺส เทมิ ฯ เป ฯ นิสฺสชฺชามิ ขาพเจาให ฯ ล ฯ
สละใหแกทานผูมีชื่อนี้ ดังนี้ เปนอันใหทั้งตอหนาทั้งลับหลังแลวทีเดียว;
เมื่อผูสละใหกลาววา ตุยฺห คณฺหาหิ ทานจงถือเอาของทาน ดังนี้, ภิกษุ
ผูรับกลาววา มยฺห คณฺหามิ ขาพเจาถือเอาของขาพเจา เปนอันใหถูก
และถือเอาถูก, เมื่อผูสละใหกลาววา ตว สนฺตถ กโรหิ ตว สนฺตก โหตุ
ตว สนฺตถ กริสฺสสิ ทานจงทําใหเปนของทาน จงเปนของทาน ทาน
จักกระทําใหเปนของทาน ดังนี้. ภิกษุผูรับกลาววา มม สนฺตก กโรมิ
ขาพเจาจะทําใหเปนของขาพเจา มม สนฺตก โหตุ จงเปนของขาพเจา
มม สนฺตก กริสฺสามิ ขาพเจา จักกระทําใหเปนของขาพเจา ดังนี้,
เปนอันใหไมถูกและเปนอันถือเอาไมถูก.
ภิกษุ ผูสละให ไมรูเพื่อจะให (ไมรูวิธีเสียสละให) เลย, ฝายผูรับ
ก็ไมรูเพื่อจะรับ (ไมรูวิธีรบั ). ก็ถาเมื่อภิกษุผูเสียสละใหกลาววา ขอทาน
จงทําใหเปนของทานเสีย ภิกษุผูรับกลาววา ดีละ ขอรับ ! ผมจะรับเอา
แลวถือเอา, เปนอันใหไมถูกตอง แตเปนอันรับเอาถูกตอง. ก็ถารูปหนึ่ง
กลาววา, ทานจะถือเอาเสีย, อีกรูปหนึ่ง (คือผูรับ) กลาววา ผมจะไม
ถือเอา, ผูเสียสละใหนั้นกลาวอีกวา ทานจงถือเอาของที่ผมใหแลวเพื่อ
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ทาน, ฝายภิกษุนอกนี้กลาววา ผมไมมีความตองการดวยของสิ่งนี้, หลัง
จากนั้นแมรูปกอนก็ใหลว ง ๑๐ วันไปดวยเขาใจวา เราใหแลว, ฝาย
รูปหลังก็ใหลวง ๑๐ วัน ไปดวยเขาใจวา เราไดปฏิเสธไปแลว เปนอาบัติ
แกใคร ไมเปนอาบัติแกใคร ? ไมเปนอาบัติแกใคร, ก็ทานรูปใดชอบใจ,
ทานรูปนั้นพึงอธิษฐานใชสอยเถิด.
ฝายภิกษุผูที่มีความสงสัยในการอธิษฐาน จะพึงทําอยางไร ? พึง
บอกความเปนผูสงสัยแลวกลาววา ถาจีวรจักไมไดอธิษฐาน เมื่อเปน
อยางนั้น จีวรเปนของควรแกขาพเจา แลวพึงเสียสละโดยนัยดังกลาวแลว
นั้นแล. เพราะวาเมื่อภิกษุใหรูอยางนี้แลวทําวินัยกรรมไมเปนมุสาวาท.
แตอาจารยบางพวกกลาววา จีวรนั้น ภิกษุรูปหนึง่ ถือเอาเปนวิสาสะแลว
คืนให ก็ควร. คําของอาจารยบางพวกนั้นไมชอบ. เพราะนั่น ไมใช
วินัยกรรมของภิกษุผูมีความสงสัยนั้น. ทั้งผานั้น ก็ไมเปนวัตถุอื่น ดวย
เหตุสักวาถือเอาแลวใหคืนนี้.
คําวา นสฺสติ เปนตน มีอรรถตื้นทั้งนั้นแล.
ในคําวา โย น ทเทยฺย อาปตฺติ ทุกกฏสฺส นีม้ ีวินิจฉัยดังนี้:เปนทุกกฏแกภิกษุผูไมคืนให ดวยความสําคัญนี้วา ภิกษุนี้ใหแลวแกเรา.
แตภิกษุผูรูวาเปนของภิกษุนั้นแลวชิงเอาดวยเลศ พระวินัยธรพึงใหตีราคา
สิ่งของปรับอาบัติ ฉะนี้แล.
ในสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทนี้ ชื่อวากฐินสมุฏฐาน ยอมเกิด
ทางกายกับวาจา และทางกายวาจากับจิต เปนอกิริยา เพราะตองดวย
การไมอธิษฐานและไมวิกัป เปนโนสัญญาวิโมกข เพราะไมพนดวยสัญญา
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แมไมรูก็ตอง เปนอจิตตกะ ปณณัติติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม
มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
พรรณนาปฐมกฐินสิกขาบท ในอรรถกถาพระวินัย
ชือ่ สมันตปาสาทิกา จบ
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๑๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนัน้ ภิกษุทั้งหลาย
ฝากผาสังฆาฎิไวแกภิกษุทั้งหลายแลว มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก
หลีกไปสูจาริกในชนบท ผาสังฆาฎิเหลานั้นถูกเก็บไวนานก็ขึ้นราตกหนาว
ภิกษุทั้งหลายจึงผึ่งผาสังฆาฏิเหลานั้น
ทานพระอานนทเที่ยวตรวจดูเสนาสนะ ไดพบภิกษุเหลานั้นกําลัง
ผึ่งผาสังฆาฏิอยู ครั้นแลวจึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้น ถามวาจีวรที่ขึ้นรา
เหลานี้ของใคร
จึงภิกษุเหลานั้นแจงความนั้นแกทานพระอานนทแลว
ทานพระอานนทจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุ
ทั้งหลายจึงไดฝากผาสังฆาฎิไวแกภิกษุทั้งหลายแลว มีแตผาอุตราสงคกับผา
อันตรวาสก หลีกไปสูจาริกในชนบทเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงสอบถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลาย ฝากผาสังฆาฏิไวแกภิกษุทั้งหลาย
แลว มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสูจาริกในชนบท
จริงหรือ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไม
ใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น
จึงไดฝากผาสังฆาฏิไวแกภิกษุทั้งหลายแลว มีแตผาอุตราสงคกับผา
อันตรวาสกหลีกไปสูจาริกในชนบทเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การ
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอี่นของชนบางพวกที่
เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น โดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
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เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๑. ๒. จีวรของภิกษุสําเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว ถาภิกษุอยู
ปราศจากไตรจีวร แมสนิ้ ราตรีหนึ่ง เปนนิสัคคิยปาจิตตีย
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแก
ภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุหลายรูป

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 732

พระอนุบัญญัติ
เรื่องภิกษุอาพาธ
[๑๑] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรปู หนึ่งอาพาธอยูในพระนครโกสัมพี
พวกญาติสงทูตไปในสํานักภิกษุนั้นวา นิมนตทานมา พวกผมจักพยาบาล
แมภิกษุทั้งหลายก็กลาวอยางนี้วา ไปเถิดทาน พวกญาติจักพยาบาลทาน
เธอตอบอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคเจาทรงบัญญัติ
สิกขาบทแกภิกษุทั้งหลายไววา ภิกษุไมพึงอยูปราศจากไตรจีวร ผมกําลัง
อาพาธ ไมสามารถจะนําไตรจีวรไปดวยได ผมจักไมไปละ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ทรงอนุญาตใหสมมติติจีวราวิปวาส
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติ เพื่อไมเปนการอยูปราศจาก
ไตรจีวรแกภิกษุผูอาพาธ ก็แลสงฆพึงใหสมมติอยางนี้:วิธีสมมติติจีวราวิปวาส
ภิกษุผูอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
เทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงประนมมือ กลาวอยางนั้นวา ทาน
เจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมสามารถจะนําไตรจีวรไปดวยได ทานเจาขา
ขาพเจานั้นขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรตอสงฆ ดังนี้
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
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ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชอื่ ผูนี้อาพาธ ไม
สามารถจะนําไตรจีวรไปดวยได
เธอขอสมมติเพื่อไมเปนการอยู
ปราศจากไตรจีวรตอสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆ
พึงใหสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวร แกภิกษุมีชื่อนี้ นี่เปน
วาจาประกาศใหสงฆทราบ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้อาพาธ ไม
สามารถจะนําไตรจีวรไปดวยได
เธอขอสมมติเพื่อไมเปนการอยู
ปราศจากไตรจีวรตอสงฆ สงฆใหสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจาก
ไตรจีวรแกภิกษุมีชื่อนี้ การใหสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
การสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวร อันสงฆใหแลว
แกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:-
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พระอนุบัญญัติ
๒๑. ๒. ก. จีวร...สําเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว ถาภิกษุ
อยูปราศจากไตรจีวร แมสิ้นราตรีหนึ่ง เวนแตภิกษุไดรับสมมติ
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุอาพาธ จบ
สิกขาบทวิภังค
[๑๒] บทวา จีวร...สําเร็จแลว ความวา จีวรของภิกษุทําสําเร็จ
แลวก็ดี หายเสียก็ดี ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะได
ทําจีวรก็ดี
คําวา กฐินเดาะเสียแลว คือ เดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอัน
หนึ่งในมาติกา ๘ หรือสงฆเดาะเสียในระหวาง
คําวา ถาภิกษุอยูปราศจากไตรจีวร แมสิ้นราตรีหนึ่ง ความวา
ถาภิกษุอยูปราศจากผาสังฆาฏิก็ดี จากผาอุตราสงคก็ดี จากผาอันตรวาสก
ก็ดี แมคืนเดียว.
บทวา เวนแตภิกษุไดรับสมมติ คือ ยกเวนภิกษุผูไดรับสมมติ.
บทวา เปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําจะสละ พรอมกับเวลา
อรุณขึ้น ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรในอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
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ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศจากแลวลวงราตรี เปน
ของจําจะสละ เวนแตภิกษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึง
ที่แลว สงฆพึงหญิงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศจากแลวลวงราตรี
เปนของจําจะสละ เวนแตภิกษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้
แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
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ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของ
จําจะสละ เวนแตภิกษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
มาติกา
[๑๓] บาน
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
เรือน
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
โรงเก็บของ
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ปอม
มีอุปจารเดียว มีอปุ จารตาง
เรือนยอดเดียว
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ปราสาท
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ทิมแถว
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
เรือ
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
หมูเกวียน
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ไรนา
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ลานนวดขาว
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
สวน
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
วิหาร
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
โคนไม
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ที่แจง
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
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มาติกาวิภังค
[๑๔ ] บาน ทีช่ ื่อวา มีอุปจารเดียว คือเปนบานของสกุลเดียว
และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภายในบาน ตองอยูภายในบาน
เปนบานไมมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวในเรือนใด ตองอยูในเรือน
นั้น หรือไมละจากหัตถบาส ทีช่ อื่ วา มีอุปจารตาง คือเปนบาน
ของตางสกุล และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวในเรือนใด ตองอยูใน
เรือนนั้น หรือในหองโถง หรือทีร่ มิ ประตู หรือไมละจากหัตถบาส
เมื่อจะไปสูหองโถง ตองเก็บจีวรไวในหัตถบาส แลวอยูในหองโถง หรือ
อยูที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส เก็บจีวรไวในหองโถง ตองอยู
ในหองโถง หรือที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส เปนบานไมมีเครื่อง
ลอม เก็บจีวรไวในเรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือไมละจากหัตถบาส.
[๑๕] เรือน ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม มีหองเล็กหองนอย
ตาง ๆ ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเรือน ตองอยูภายในเรือน เปนเรือนที่ไม
มีเครื่องลอม เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือไมละจาก
หัตถบาส เรือนตางสกุล และมีเครื่องลอม มีหองเล็กหองนอยตาง ๆ
ภิกษุเก็บจีวรไวในหองโด ตองอยูในหองนั้น หรือที่ริมประตู หรือไมละ
จากหัตถบาส เปนเรือนไมมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยู
ในหองนั้น หรือไมละจากหัตถบาส.
[๑๖] โรงเก็บของ ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม มีหองเล็ก
หองนอยตาง ๆ ภิกษุเก็บจีวรไวภายในโรงเก็บของ ตองอยูภายในโรง
เก็บของ เปนโรงไมมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น
หรือไมละจากหัตถบาส โรงเก็บของ ของตางสกุล และมีเครื่องลอม
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มีหองเล็กหองนอยตาง ๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือ
ที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส เปนโรงไมมีเครื่องลอม เก็บจีวรไว
ในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือไมละจากหัตถบาส.
[๑๗] ปอม ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในปอม ตองอยู
ภายในปอม ปอมของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตาง ๆ เก็บจีวรไวใน
หองใด ตองอยูในหองนั้น หรือทีร่ ิมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.
[๑๘] เรือนยอดเดียว ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเรือน
ยอดเดียว ตองอยูภายในเรือนยอดเดียว เรือนยอดเดียวของตางสกุล
มีหองเล็กหองนอยตาง ๆ เก็บจีวรไวในหองโด ตองอยูในหองนั้น หรือ
ที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.
[๑๙] ปราสาทของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในปราสาท ตอง
อยูภายในปราสาท ปราสาทของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตาง ๆ เก็บ
จีวรไวในหองใด ตองอยูในหัองนั่น หรือที่ริมประตู หรือไมละจาก
หัตถบาส.
[ ๒๐] ทิมแถว ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในทิมแถว
ตองอยูภายในทิมแถว ทิมแถวของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตาง ๆ
เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือทีร่ ิมประตู หรือไมละ
จากหัตถบาส.
[๒๑ ] เรือ ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเรือ ตองอยู
ภายในเรือ เรือของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตาง ๆ เก็บจีวรไวใน
หองใด ตองอยูในหองนั้น หรือที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.
[๒๒] หมูเกวียน ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวในหมูเกวียน
ไมพึงละอัพภันดรดานหนาหรือดานหลัง ดานละ ๗ อัพภันดร ดานขาง
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ดานละ ๑ อัพภันดร หมูเกวียนของตางสกุล เก็บจีวรไวในหมูเกวียน
ไมพึงละจากหัตถบาส.
[๒๓] ไรนา ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวร
ไวภายในเขตไรนา ตองอยูภายในเขตไรนา เปนไรนาไมมีเครื่องลอม
ไมพึงละจากหัตถบาส ไรนาของตางสกุล และมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวภาย
ในเขตไรนา ตองอยูภายในเขตไรนา หรือทีร่ ิมประตู หรือไมละจาก
หัตถบาส เปนเขตไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส.
[๒๔] ลานนวดขาว ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บ
จีวรไวภายในเขตลานนวดขาว ตองอยูภายในเขตลานนวดขาว เปนสถาน
ไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส ลานนวดขาวตางสกุล และมีเครื่อง
ลอม เก็บจีวรไวภายในเขตลานนวดขาว ตองอยูที่ริมประตู หรือไมละจาก
หัตถบาส เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส.
[๒๕] สวน ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภาย
ในเขตสวน ตองอยูภายในเขตสวน เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึง
ละจากหัตถบาส สวนของตางสกุล และมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวภายใน
เขตสวน ตองอยูที่ริมประตูสวน หรือไมละจากหัตถบาส เปนสถานไมมี
เครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส.
[๒๖] วิหาร ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไว
ภายในเขตวิหาร ตองอยูภายในเขตวิหาร เปนสถานไมมีเครื่องลอม
เก็บจีวรไวในที่อยูใด ตองอยูในที่อยูนั้น หรือไมละจากหัตถบาส วิหาร
ของตางสกุล และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวในที่อยูใด ตองอยูในที่
อยูนั้น หรือที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส เปนสถานไมมีเครื่องลอม
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เก็บจีวรไวในที่อยูใด ตองอยูในที่อยูนั้น หรือไมละจากหัตถบาส.
[๒๗] โคนไม ของสกุลเดียว กําหนดเอาเขตที่เงาแผไปโดยรอบ
ในเวลาเที่ยง ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเขตเงา ตองอยูภายในเขตเงา
โคนไมของตางสกุล ไมพึงละจากหัตถบาส.
[๒๘] ที่แจง ที่ชอื่ วา มีอุปจารเดียว มีอปุ จารตาง คือในปา
หาบานมิได กําหนด ๗ อัพภันดรโดยรอบ จัดเปนอุปจารเดียว พน
นั้นไป จัดเปนอุปจารตาง.

นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๒๙] จีวรอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาอยูปราศ เวนแตภิกษุไดรับ
สมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรอยูป ราศ ภิกษุสงสัย เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรอยูป ราศ ภิกษุสําคัญวาไมอยูปราศ เวนแตภิกษุไดรับสมมติ
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดถอน ภิกษุสําคัญวาถอนแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดสละใหไป ภิกษุสําคัญวาสละใหไปแลว เวนแตภิกษุ
ไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
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จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เวนแตภิกษุไดรับ
สมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เวนแตภิกษุได
รับสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกโจรชิงไป ภิกษุสาํ คัญวาถูกโจรชิงไปแลว เวนแต
ภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.

ทุกกฏ
[๓๐] ภิกษุไมสละจีวรที่เปนนิสสัคคีย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ
จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาอยูปราศ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ จีวร
ไมอยูปราศ ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.

ไมตองอาบัติ
จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาไมอยูปราศ บริโภค ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๑] ในภายในอรุณ ภิกษุถอนเสีย ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ จีวร
หาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑ จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือ
วิสาสะ ๑ ภิกษุไดรับสมมติ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ
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จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๒
พรรณนาอุทโทสิตสิกขาบท
อุทโทสิตสิกขาบทวา เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เปนอาทิ
ขาพเจาจะกลาวตอไป:- วินิจฉัยในอุทโทสิตสิกขาบทนั้น พึงทราบ
ตอไปนี้:-

[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องภิกษุหลายรูป]
บทวา สนฺตรุตฺตเรน มีความวา อันตรวาสก (ผานุง) ตรัส
เรียกวา อันตระ. อุตราสงค (ผาหม) ตรัสเรียกวา อุตตระ. ผาหมกับ
ผานุงชื่อวา สันตรุตตระ. มีแตผาหมกับผานุงนั้น. อธิบายวา พรอมดวย
ผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก.
บทวา ณฺณกิตานิ ไดแก เกิดราเปนจุดดํา ๆ ขาว ๆ ในโอกาสที่
เหงื่อถูก.
คําวา อทฺทสา โข อายสฺมา อานนฺโท เสนาสนจาริก อาหิณฑ
ฺ นฺโต
มีความวา ไดยินวา พระเถระ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาสูพระคันธกุฏี เพื่อพระประสงคจะพักผอนในกลางวัน ไดโอกาสนั้นแลว เก็บ
ภัณฑะไม และภัณฑะดิน ที่เก็บไวไมดี ปดกวาดสถานที่ที่ไมไดกวาด
กระทําปฏิสันถารกับพวกภิกษุอาพาธ
ไปถึงเสนาสนสถานแหงภิกษุ
เหลานั้นไดเห็นแลว. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารยจึงกลาววา
ทานพระอานนท เที่ยวไปยังเสนาสนจาริกไดเห็นแลวแล.
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[อนุบัญญัติแกอรรถเรื่องภิกษุอาพาธ]
คําวา อวิปฺปวาสสมฺมตึ ทาตุ มีความวา สมมติในการไมอยูปราศ
(ไตรจีวร) ชือ่ อวิปปวาสสมมติ. อนึง่ สมมติ เพือ่ การไมอยูปราศ (ไตร
จีวร) ชื่ออวิปปวาสสมมติ. ก็ในอวิปปวาสสมมตินี้ มีอานิสงสอยางไร ?
ภิกษุอยูปราศจากจีวรผืนใด, จีวรผืนนั้น ยอมไมเปนนิสสัคคีย และภิกษุ
ผูอยูปราศจากไมตองอาบัติ. อยูปราศจากไดสิ้นเวลาเทาไร ? พระมหาสุมเถระกลาวไวกอนวา ชั่วเวลาที่โรคยิ่งไมหาย, แตเมื่อโรคหายแลว
ภิกษุพึงรีบกลับมาสูสถานที่เก็บจีวร ดังนี้. พระมหาปทุมเถระกลาววา
เมื่อภิกษุนั้นรีบดวนมา โรคพึงกลับกําเริบขึ้น; เพราะฉะนั้น ควรจะ
คอย ๆ มา, ก็ภิกษุยังแสวงหาพวกเกวียน หรือวา ทําความผูกใจอยูวา
เราจะไป จําเดิมแตกาลใด, จะอยูปราศจากจําเดิมแตกาลนั้นไป ก็ควร,
แตเมื่อภิกษุทําการทอดธุระอยางนี้วา เราจักยังไมไปในเวลานี้ พึงถอน
เสีย, ไตรจีวรที่ถอนแลวจักตั้งอยูในฐานะเปนอติเรกจีวร ดังนี้.
ถามวา ถาวา โรคของเธอกลับกําเริบขึ้น, เธอจะพึงทําอยางไร ?
แกวา พระปุสสเทวเถระ กลาวไวกอนวา ถาโรคนั้นนัน่ เองกลับ
กําเริบขึ้น อวิปปวาสสมมตินั้นนั่นแล ยังคงเปนสมมติอยู ไมมีกิจที่จะ
ตองใหสมมติใหม; ถาโรคอื่นกําเริบ, พึงใหสมมติใหม ดังนี้. พระอุปติสสเถระกลาววา โรคนั้น หรือโรคอื่นก็ตาม จงยกไว, ไมมีกิจที่
จะตองใหสมมติใหม ดังนี้.
สวนในบทวา นิฏ ิตจีวรสฺมึ ภิกฺขุนา นี้ บัณฑิตอยาเขาใจอรรถ
เหมือนในสิกขาบทกอน พึงทราบอรรถแหงตติยาวิภัตติ ดวยอํานาจแหง
ฉัฏฐีวิภัตติอยางนี้วา นิฏ ิต จีวรสฺมึ ภิกฺขุโน เมือ่ จีวรของภิกษุสําเร็จ
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แลว ดังนี้. เพราะอรรถดวยอํานาจแหงตติยาวิภัตติวา กิจชื่อนี้ อันภิกษุ
พึงกระทํา ดังนี้ ไมมี, แตวา อรรถดวยอํานาจแหงฉัฏฐีวิภัตติอยางนี้วา
เมื่อจีวรของภิกษุสําเร็จแลว และเมื่อกฐินเดาะแลว ถาภิกษุมีปลิโพธขาด
แลวอยางนี้ พึงอยูปราศจากไตรจีวร แมสิ้นราตรีหนึ่ง ดังนี้ ยอมสมควร
(เพราะเหตุใด; เพราะเหตุนั้น พึงทราบอรรถแหงตติยาวิภัตติดวยอํานาจ
ฉัฏฐีวิภัตติ).
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติจีวเรน ไดแก จากบรรดาไตรจีวรที่
อธิษฐานแลว จีวรผืนใดผืนหนึ่ง. จริงอยู ภิกษุแมอยูปราศจากจีวรผืน
เดียว ก็จัดวาเปนผูอยูปราศจากไตรจีวร เพราะเปนผูอยูปราศจาก (จีวร
ผืนหนึ่ง) อันนับเนื่องในความสําเร็จเปนไตรจีวร เพราะเหตุนั้นนั่นแล
ในบทภาชนะแหงบทวา ติจีวเรน นั้น พระองคจึงตรัสคําวา สงฺฆาฏิยา
เปนตน.
บทวา วิปฺปวเสยฺย คือ พึงเปนผูอยูปราศจาก.
[อธิบายสถานที่เก็บจีวรและวิธีปฏิบัติ]
คําวา คาโม เอกูปจาโร เปนอาทิ ตรัสไวเพื่อใหกําหนดลักษณะ
แหงการไมอยูปราศจาก (ไตรจีวร). ตอจากคําวา คาโม เอกูปจาโร
เปนตนนั้นไป พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะทรงขยายบทมาติกา ๑๕ บท
เหลานั้นนั่นแล ใหพิสดารตามลําดับ จึงตรัสวา คาโม เอกูปจาโร นาม
เปนตน. ในคําวา คาโม เอกูปจาโร นัน้ มีวินิจฉัยดังนี้:พระราชวังของพระราชาพระองคหนึ่ง หรือบานของนายบานคน
หนึ่ง ชื่อวาบานของตระกูลเดียว. บทวา ปริกฺขติ ฺโต มีความวา ลอม
แลวดวยกําแพง ดวยรั้ว หรือดวยคู อยางใดอยางหนึ่ง.
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ทานแสดงความที่บานของตระกูลเดียว มีอุปจารเดียวดวยคํามี
ประมาณเพียงเทานี้.
สองบทวา อนฺโตคาเม วฏพฺพ มีความวา ภิกษุจะเก็บจีวรไวใน
บานเชนนี้แลว ใหอรุณขึ้นในที่ซึ่งตนชอบใจในละแวกบานยอมควร.
ดวยบทวา อปริกฺขติ ฺโต นี้ ทานแสดงความที่บานนั้นนั่นแล มี
อุปจารตาง ๆ กัน.
คําวา ตสฺมึ ฆเร วฎพฺพ มีความวา พึงอยูในเรือนหลังที่ตนเก็บ
จีวรไวในบานเห็นปานนั้น.
หลายบทวา หตฺถปาสา วา น วิชหิตพฺพ มีความวา อีกอยางหนึ่ง
ไมพึงละเรือนนั้น จากหัตถบาสโดยรอบ. มีคําอธิบายวา ไมพึงละให
หางจากประเทศประมาณ ๒ ศอกคืบไป. ก็การอยูภายใน ๒ ศอกคืบ
ยอมสมควร. ลวงเลยประมาณนั้นไป ถาแมนภิกษุผูมีฤทธิ์ยังอรุณใหตั้ง
ขึ้นในอากาศ ก็เปนนิสสัคคียเหมือนกัน.
ก็บัณฑิตพึงทราบการกําหนดเรือนในบทวา ยสฺมึ ฆเร ในวิสัยวา
บานของตระกูลเดียวนี้ โดยลักษณะเปนตนวา เปนเรือนของตระกูลเดียว
ดังนี้.
คําวา นานากุลสฺส คาโม ไดแก ตําหนักแหงพระราชาตางพระองค
กัน หรือบานของพวกนายบานตาง ๆ เชนเมืองไพศาลีและเมืองกุสินารา
เปนตน.
ดวยบทวา ปริกฺขิตฺโต นี้ ทานแสดงความที่บานของตระกูลตาง
กัน มีอุปจารเดียวกัน.
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ทานกลาวสภาดวยลิงคตรงกันขาม ในคําวา สภาเย วา ทฺวารมูเล
วา นี้ วา สภาย
บทวา ทฺวารมูเล ไดแก ที่ใกลประตูเมือง มีคําอธิบายวา หรือ
พึงอยูในเรือนที่ตนเก็บจีวรไวในบานเห็นปานนั้น. เมื่อภิกษุไมอาจจะอยู
ในเรือนนั้น แพราะเสียงอึกทึก หรือเพราะคนพลุกพลาน พึงอยูในสภา
หรือที่ใกลประตูเมือง. เมื่อไมอาจอยูแมในสภา หรือในที่ใกลประตูเมือง
นั้น พึงอยูในที่ผาสุก แหงใดแหงหนึ่งแลวมาในภายในอรุณ ไมพึงละ
จากหัตถบาส แหงสภาและที่ใกลประตูเมืองนั้นเลย. สวนกิจที่ภิกษุจะพึง
อยูในหัตถบาสแหงเรือน หรือแหงจีวร ไมมีเลย.
คําวา สภาย คจฺฉนฺเตน หตฺถปาเส จีวร นิกขฺ ิปตฺวา มีความวา
ถาวา ภิกษุไมเก็บไวในเรือน ไปยังสภาดวยทําในใจวา เราจักเก็บไวที่
สภา, เมื่อภิกษุนั้น ไปยังสภา พึงเหยียดแขนออกไปในหัตถบาส เก็บ
จีวรไวที่รานตลาดบางราน ที่เปนทางแหงการเก็บไว คือ อยูในหัตถบาส
อยางนี้วา เอาเถอะ! เราจักเก็บจีวรนี้ไว แลวพึงอยูที่สภา หรือที่ใกล
ประตู หรือไมพึงละ (จีวร) จากหัตถบาส โดยนัยกอนนั่นแล.
[มติตาง ๆ ในสถานที่เก็บและการรักษาจีวร]
ในวิสัยวา สภาเย วา ทฺวารมูเล วา นี้ มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้:พระปุสสเทวเถระ กลาวไวกอนวา ไมมีกิจจําเปนที่จะตองอยูใน
หัตถบาสแหงจีวร, จะอยูในที่ใดที่หนึ่ง จะเปนหัตถบาสถนนก็ดี หัตถบาสสภาก็ดี หัตถบาสประตูก็ดี ยอมสมควรทั้งนั้น ดังนี้.
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สวนพระอุปติสสเถระ กลาววา เมืองมีประตูมากก็มี มีสภามาก
ก็มี; เพราะฉะนั้น จะอยูในที่ทั่วไป ไมสมควร, แตไมพึงละจากหัตถบาสแหงสภาและประตู ซึ่งมีอยูในที่ทรงหนาแหงถนนที่ตนเก็บจีวรไว,
จริงอยู เมื่อเปนอยางนี้ อาจจะทราบความเปนไปแหงจีวรได ดังนี้.
แตเมื่อภิกษุไปยังสภา เก็บจีวรไวในมือของชาวรานตลาดคนใด.
ถาชาวรานตลาดคนนั้นไพลนําจีวรนั้นไปเก็บไวที่เรือน, หัตถบาสถนน
คุมไมได, ภิกษุจะตองอยูในหัตถบาสแหงเรือนเทานั้น. ถาเรือนใหญ
ตั้งแผครอบไปตลอดสองถนน, ภิกษุพึงใหอรุณตั้งขึ้นเฉพาะในหัตถบาส
ทางขางหนา หรือทางขางหลัง (แหงเรือนนั้น). แตภิกษุเก็บ (จีวร)
ฝากไวในสภา พึงใหอรุณขึ้นในสภา หรือที่ใกลประตูเมือง ตรงหนา
สภานั้น หรือวา ในหัตถบาสแหงสภา หรือที่ใกลประตูเมืองนั้นนั่นแล.
ดวยบทวา อปริกฺขิตโฺ ต นี้ ทานแสดงความที่บานนั้นนั่นแล มี
อุปจารตางกัน. พึงทราบความมีอุปจารเดียวกัน และมีอุปจารตางกันใน
บททั้งปวง โดยอุบายอยางนี้เหมือนกัน. แตในพระบาลีพระผูมีพระภาคเจา
ทรงยกบทมาติกาขึ้นเพียงบทเดียว อันมีอยูในคําตน อยางนี้วา บาน
ชื่อวา มีอุปจารเดียว และอันตั้งอยูในที่สุดอยางนี้วา ที่แจง ชื่อวา มี
อุปจารเดียว แลวขยายบทภาชนะใหพิสดาร. เพราะฉะนั้น ในทุกๆ บท
พึงทราบความมีอุปจารเดียวกัน ดวยอํานาจแหงที่มีเครื่องลอมเปนตน
และความมีอุปจารตางกัน ดวยอํานาจแหงที่ไมมีเครื่องลอมเปนตน โดย
ทํานองแหงบทนั้นนั่นแล.
ในนิเวศน (เรือนพัก) เปนตน มีวินิจฉัย ดังนี้:บทวา โอวรกา นี้ เปนคํายักเรียกหองทั้งหลายนั้น.
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บทวา หตฺถปาสา วา ไดแก จากหัตถบาสแหงหอง หรือแหง
เรือน.
บทวา ทฺวารมูเล ไดแก ในทีใ่ กลประตูเรือนอันสาธารณะแกชน
ทั้งปวงก็ดี.
บทวา หตฺถปาสา วา ไดแก จากหัตถบาสแหงหอง หรือแหงเรือน
หรือแหงใกลประตูเรือน.
ทีช่ ื่อวาโรงเก็บของนั้น ไดแก โรงเก็บสิ่งของมียวดยานเปนตน.
จําเดิมแตโรงเก็บสิ่งของนี้ไป พึงทราบวินิจฉัย โดยนัยดังกลาวแลวใน
เรือนพัก.
ที่ชื่อวาปอมนั้น ไดแก ที่อาศัยพิเศษ ซึ่งเขากอดวยอิฐ เพื่อปอง
กันพระราชาขาศึกเปนตน มีฝาผนังหนา มีฟน ๔- ๕ ชั้น.
ปราสาท ๔ เหลีย่ มจตุรัส อันสงเคราะหเขาดวยยอดเดียวกัน ชื่อ
วา เรือนยอดเดียว. ปราสาทยาว ชือ่ วา ปราสาท. ปราสาทมีหลังคา
ตัด (ปราสาทโลน) ชื่อวา ทิมแถว. อัพภันดรนั่นที่ทานกลาวไวในคําวา
๗ อัพภันดร นี้ มีประมาณ ๒๘ ศอก.
บทวา สตฺโถ มีความวา ถาหมูเกวียนไปหยุดพักโอบหมูบาน
หรือแมน้ํา เนื่องเปนอันเดียวกันกับหมูเกวียนที่เขาไปภายใน กระจายอยู
ตลอดไปทั้งฝงในทั้งฝงนอก ยอมไดบริหารวา หมูเกวียนแท. ถาหมูเกวียน
ยังเนื่องกันอยูที่บาน หรือวาที่แมน้ํา, หมูเกวียนที่เขาไปภายในแลว ยอม
ไดบริหารวา บาน และบริหารวา แมน้ํา. ถาหมูเกวียนหยุดพักอยูเลย
วิหารสีมาไป, จีวรอยูภายในสีมา พึงไปยังวิหารแลวอยูภายในสีมานั้น,
ถาจีวรอยูในภายนอกสีมา, พึงอยูในที่ใกลหมูเกวียนนั่นแล. ถาหมูเกวียน
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กําลังเดินทางเมื่อเกวียนหัก หรือโคหาย ยอมขาดกันในระหวาง, จีวรที่
เก็บไวในสวนไหน พึงอยูในสวนนั้น. หัตถบาสแหงจีวรนั่นแล ชื่อวา
หัตถบาสในไรนาของตระกูลเดียว. หัตถบาสแหงประตูไรนา ชื่อวา
หัตถบาสในไรนาของตระกูลตางกัน, หัตถบาสแหงจีวรเทานั้น ชื่อวา
หัตถบาสในไรนาที่ไมไดลอม.
ลาน ทานเรียกวา ธัญญกรณ (ลานนวดขาวเปลือก). สวนดอกไม
หรือสวนผลไมทานเรียกวา สวน. ในลานนวดขาวและสวนทั้งสอง มี
วินิจฉัยเชนเดียวกับที่กลาวแลวในไรนานั่นแล. ในบทวา วิหาร ก็มี
วินิจฉัยเชนเดียวกับเรือนพักนั่นเอง.
ในรุกขมูล พึงทราบวินิจฉัย ดังนี้:บทวา อนฺโตฉายาย คือ เฉพาะภายในโอกาสที่เงาแผไปถึง. แต
จีวรที่ภิกษุเก็บไวในโอกาสที่แดดถูก แหงตนไมมีกิ่งโปรงเปนนิสสัคคีย
แท. เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงเก็บจีวรไวที่เงาแหงกิ่งไม หรือที่เงาแหง
ลําตนของตนไมเชนนั้น. ถาจะเก็บไวบนกิ่งหรือบนคาคบ, พึงวางไวใน
โอกาสที่เงาแหงกิ่งไมตนอื่นขางบนแผไปถึงเทานั้น. เงาของตนไมเตี้ย
ยอมแผทอดไปไกล, พึงเก็บไวในโอกาสที่เงาแผไปถูก. ควรจะเก็บไวใน
ที่เงาทึบเทานั้น. หัตถบาส แมในอธิการแหงโคนไมนี้ ก็คือหัตถบาส
แหงจีวรนั่นเอง.
คําวา อคามเก อรฺเ มีความวา ปาที่ชื่อวาหาบานมิได ยอม
ไดในปามีดงดิบเปนตน (ดงวิชฌาฏวีเปนตน) หรือบนหมูเกาะ ซึ่งไม
เปนทางเที่ยวไปของพวกชาวประมง ในทามกลางสมุทร.
คําวา สนฺตา สตฺตพฺภนฺตรา มีความวา ๗ อัพภันดร ในทิศทั้งปวง
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แหงบุคคลผูยืนอยูที่ตรงกลาง รวมเปน ๑๔ อัพภันดร โดยทแยง. ภิกษุ
นั่งตรงกลาง ยอมรักษาจีวรที่เก็บไวในที่สุดรอบแหงทิศตะวันออก หรือ
ทิศตะวันตก. แตถาวา ภิกษุเดินไปสูทิศตะวันออก แมเพียงเสนผมเดียว
ในเวลาอรุณขึ้น จีวรในทิศตะวันตกเปนนิสสัคคีย. ในจีวรนอกจากนี้
ก็นัยนี้. ก็แลในเวลากระทําอุโบสถ พึงชําระสัตตัพภันตรสีมาใหหมดจด
ตั้งแตภิกษุผูนั่งในที่สุดทายแหงบริษัท. ภิกษุสงฆขยายไปตลอดที่ประมาณ
เทาใด, แมสีมาก็ขยายออกไปตลอดที่ประมาณเทานั้น.
ในคําวา อนิสฺสชฺชิตฺวา ปริภฺุชติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส นี้ อาจารย
บางพวกกลาววา ถาภิกษุผูประกอบความเพียร บําเพ็ญเพียรตลอดคืนยัง
รุงใฝใจวา เราจักสรงน้ําในเวลาใกลรงุ จึงออกไป วางจีวรทั้ง ๓ ผืน
ไวที่ฝงแมน้ํา แลวลงสูแมน้ํา, และเมื่อเธออาบอยูนั่นเอง อรุณขึ้น, เธอ
พึงกระทําอยางไร ? ดวยวา เธอถาขึ้นมาแลวนุงหมจีวร, ยอมตองทุกกฏ
เพราะไมเสียสละจีวรที่เปนนิสสัคคียแลวใชสอยเปนปจจัย, ถาเธอเปลือย
กายไป แมดวยการเปลือยกายไปอยางนั้น ก็ตองทุกกฏ.
ตอบวา เธอไมตอง, เพราะวา เธอตั้งอยูในฐานะแหงภิกษุผูมีจีวร
หาย เพราะจีวรเหลานั้น เปนของไมควรบริโภค ตราบเทาที่ยังไมพบภิกษุ
รูปอื่นแลวกระทําวินัยกรรม, และชื่อวา สิ่งที่ไมสมควรแกภิกษุผูมีจีวร
หาย ไมม;ี เพราะฉะนั้น เธอพึงนุงผืนหนึ่ง เอามือถือสองผืนไปสู
วิหารแลวกระทําวินัยกรรม ถาวา วิหารอยูไกล, ในระหวางทางมีพวก
ชาวบานสัญจรไปมา, เธอพบพวกชาวบานเหลานั้น พึงนุงผืนหนึ่ง หม
ผืนหนึ่ง วางผืนหนึ่งไวบนจะงอยบาแลวพึงเดินไป. ถาหากไมพบภิกษุที่
ชอบพอกันในวิหาร, ภิกษุทั้งหลายไปเที่ยวภิกษาจารเสีย, เธอพึงวางผา
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สังฆาฎิไวภายนอกบาน ไปสูโรงฉัน ดวยผาอุตราสงคกับอันตรวาสก
แลว กระทําวินัยกรรม. ถาในภายนอกรบาน มีโจรภัย พึงหมสังฆาฏิไป
ดวย, ถาโรงฉันคับแคบมีคนพลุกพลาน, เธอไมอาจเปลื้องจีวรออก ทํา
วินัยกรรมในดานหนึ่งได, พึงพาภิกษุรูปหนึ่งไปนอกบานกระทําวินัยกรรม
แลวใชสอยจีวรทั้งหลายเถิด.
ถาภิกษุทั้งหลาย ใหบาตรและจีวรไวในมือแหงภิกษุหนุมทั้งหลาย
กําลังเดินทางไป มีความประสงคจะนอนพัก ในปจฉิมยาม, พึงกระทํา
จีวรของตน ๆ ไวในหัตถบาสกอนแลวนอน. ถาเมื่อพวกภิกษุหนุมมา
ไมทัน อรุณขึ้นไปแกพระเถระทั้งหลายผูกําลังเดินไปนั้นแล, จีวรทั้งหลาย
ยอมเปนนิสสัคคีย สวนนิสัยไมระงับ. เมื่อพวกภิกษุหนุมเดินลวงหนาไป
กอนก็ดี พระเถระทั้งหลายเดินตามไมทันก็ดี มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
แมเมื่อภิกษุทั้งหลายพลัดทางไมเห็นกันและกันในปาก็มีนัยอยางนี้เหมือน
กัน. ก็ถาพวกภิกษุหนุมเรียนวา ทานขอรับ ! พวกกระผมจักนอนพัก
สักครูหนึ่งแลว จักตามไปทันพวกทานในโอกาสชื่อโนน ดังนี้แลว นอน
อยูจนอรุณขึ้น, จีวรเปนนิสสัคคียดวย นิสัยก็ระงับดวย. แมเมื่อพระเถระ
ทั้งหลายสงพวกภิกษุหนุมไปกอนแลวนอน ก็มีนยั อยางนี้เหมือนกัน. พบ
ทางสองแพรง พระเถระทั้งหลายบอกวา ทางนี้, พวกภิกษุหนุมเรียนวา
ทางนี้ ไมเชื่อถือถอยคําของกันและกัน ไปเสีย (แยกทางกันไป), แม
พรอมกับอรุณขึ้น จีวรทั้งหลายเปนนิสสัคคีย และนิสัยยอมระงับ.
ถาพวกภิกษุหนุมแวะออกจากทางกลาววา พวกเราจักกลับมาให
ทันภายในอรุณทีเดียว แลวเขาไปยังบานเพื่อตองการเภสัชกําลังเดินมา,
และอรุณขึ้นไปแกพวกเธอผูกลับมายังไมถึงนั่นเอง, จีวรทั้งหลายเปน
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นิสสัคคีย แตนิสัยไมระงับ. ก็ถาวาพวกเธอกลาววา พวกเรายืนสักครู
หนึ่งแลวจักไป แลวยืน หรือนั่ง เพราะกลัวแมโคนม (แมโคลูกออน)
หรือเพราะกลัวสุนัขแลวจึงเดินไป, เมื่ออรุณขึ้นในระหวางทาง จีวร
ทั้งหลายเปนนิสสัคคียดวย นิสัยก็ระงับดวย. เมื่อภิกษุทั้งหลาย (เมื่อ
อาจารยและอันเตวาสิก) เขาไปสูบานภายในสีมาดวยใสใจวา เราจักมาใน
ภายในอรุณขึ้นนั่นเทียว อรุณขึ้นในระหวาง, จีวรทั้งหลายไมเปนนิสสัคคีย
นิสัยก็ไมระงับ. ก็ถาวาภิกษุทั้งหลายนั่งอยูดวยไมใสใจวา ราตรีจงสวาง
หรือไมก็ตามที แมเมื่ออรุณขึ้นแลว จีวรไมเปนนิสสัคคีย แตนิสัยยอม
ระงับ.
ก็ภิกษุเหลาใดเขาไปสูโรงในภายนอกอุปจารสีมาดวยทั้งที่ยังมีอตุ สาหะวา เราจักมาในภายในอรุณนั้นแล เพื่อประโยชนแกกรรม มีอุปสมบทกรรมเปนตน, อรุณตั้งขึ้นที่โรงนั้น แกพวกเธอ, จีวรเปนนิสสัคคีย แตนิสัยไมระงับ. ภิกษุทั้งหลายเขาไปสูโรงนั้นนั่นแลภายในอุปจารสีมา, เมื่ออรุณตั้งขึ้น จีวรไมเปนนิสสัคคีย นิสัยก็ไมระงับ. แตภิกษุ
เหลาใด ยังมีอุตสาหะไปยังวิหารใกลเคียง เพื่อประสงคจะฟงธรรม
ตั้งใจวา จักมาใหทันภายในอรุณ, แตอรุณขึ้นไปแกพวกเธอในระหวาง
ทางนั่นเอง จีวรทั้งหลายเปนนิสสัคคีย แตนิสัยยังไมระงับ. ถาพวกเธอ
นั่งอยูดวยเคารพในธรรมวา พวกเราฟงจนจบแลวจึงจักไป พรอมกับ
อรุณขึ้น แมจีวรทั้งหลายก็เปนนิสสัคคีย ทั้งนิสัยก็ระงับ.
พระเถระ เมื่อจะสงภิกษุหนุมไปสูละแวกบาน เพื่อตองการชัก
จีวร พึงปจจุทธรณจีวรของตนกอนแลวจึงใหไป. แมจีวรของภิกษุหนุม
ก็พึงใหปจจุทธรณแลวเก็บไว. ถาภิกษุหนุมไปแมดวยไมมีสติ, พระเถระ
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พึงถอนจีวรของคนแลว ถือเอาจีวรของภิกษุหนุมดวยวิสาสะ พึงเก็บไว.
ถาพระเถระระลึกไมได แตภิกษุหนุมระลึกได ภิกษุหนุมพึงถอนจีวรของ
คน แลวถือเอาจีวรของพระเถระดวยวิสาสะแลวไปเรียนวา ทานขอรับ
ทานจงอธิษฐานจีวรของทานเสียแลวใชสอยเถิด. จีวรของตน เธอก็พึง
อธิษฐาน. แมดวยความระลึกไดของภิกษุรูปหนึ่งอยางนี้ ก็ยอ มพนอาบัติ
ไดแล. คําที่เหลือมีอรรถอันตื้นทั้งนั้น.
บรรดาปกิณกะมีสมุฎฐานเปนตน ในปฐมกฐินสิกขาบทเปนอกิริยา
คือไมอธิษฐานและไมวิกัป ในสิกขาบทนี้เปนอกิริยา คือไมปจจุทธรณ
(ไมถอน) อันนี้เทานั้นเปนความแปลกกัน. คําที่เหลือในฐานะทั้งหมด
มีนัยดังกลาวแลวทั้งนั้นแล.
พรรณนาอุทโทสิตสิกขาบท จบ
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุรปู หนึ่ง
[๓๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
อกาลจีวรเกิดแกภิกษุรูปหนึ่ง เธอจะทําจีวร* ก็ไมพอ จึงเอาจีวรนั้นจุมน้ํา
ตากแลวดึงเปนหลายครั้ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปตามเสนาสนะ
ทอดพระเนตรเห็นเธอเอาจีวรนั้นจุมน้ําตากแลวดึงเปนหลายครั้ง จึงเสด็จ
* ไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่ง
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เขาไปหาแลวตรัสถามวา ดูกอนภิกษุ เธอจุมจีวรนี้ลงในน้ําแลวดึงเปน
หลายครั้ง เพื่อประสงคอะไร
ภิกษุรปู นั้นกราบทูลวา อกาสจีวรผืนนี้เกิดแกขาพระพุทธเจา จะ
ทําจีวรก็ไมพอ เพราะฉะนั้น ขาพระพุทธเจาจึงไดจุมจีวรนี้ตากแลวดึง
เปนหลายครั้ง พระพุทธเจาขา
ภ. ก็เธอยังมีหวังจะไดจีวรมาอีกหรือ
ภิ. มี พระพุทธเจาขา
ทรงอนุญาตอกาลจีวร
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับอกาลจีวรแลวเก็บไวได
โดยมีหวังวาจะไดจีวรใหมมาเพิ่มเติม.
[๓๓] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทงั้ หลายทราบวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตใหรับอกาลจีวรแลวเก็บไวได โดยมีหวังวาจะไดจีวรใหมมา
เพิ่มเติม จึงรับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกินหนึ่งเดือน จีวรเหลานั้นเธอหอ
แขวนไวที่สายระเดียง
ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะ ไดเห็นจีวรเหลานั้น
ซึ่งภิกษุทั้งหลายหอแขวนไวที่สายระเดียง ครั้นแลวจึงถามภิกษุทั้งหลายวา
จีวรเหลานี้ของใครหอแขวนไวที่สายระเดียง
ภิกษุเหลานั้นตอบวา อกาลจีวรเหลานี้ของพวกกระผม ๆ เก็บไว
โดยมีหวังวาจะไดจีวรใหมมาเพิ่มเติม
อา. เก็บไวนานเทาไรแลว
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ภิ. นานกวาหนึ่งเดือน ขอรับ
ทานพระอานนทจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุ
ทั้งหลาย จึงไดรับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกินหนึ่งเดือนเลา แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุรับอกาลจีวรแลวเก็บ
ไวเกินหนึ่งเดือน จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไม
ใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น
จงไดรับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกินหนึ่งเดือนเลา การกระทําของภิกษุ
โมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลือ่ มใสแลว โดยที่
แท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไม
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชน
บางพวกที่เลื่อมใสแลว.
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น โดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้นแก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๒. ๓. จีวรของภิกษุสําเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว อกาลจีวรเกิดขึ้นแกภิกษุ ภิกษุหวังอยูก็พึงรับ ครั้นรับแลว พึงรีบใหทํา ถา
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ผานั้นมีไมพอ เมื่อความหวังจะไดมีอยู ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไวได
เดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง เพื่อจีวรที่ยังบกพรองจะไดพอกัน ถาเก็บไว
ยิ่งกวากําหนดนั้น แมความหวังวาจะไดมีอยู ก็เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ
สิกขาบทวิภังค
[๓๔] บทวา จีวรของภิกษุสําเร็จแลว ความวา จีวรของภิกษุ
ทําสําเร็จแลวก็ดี หายเสียก็ดี ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมด
หวังวาจะไดทําจีวรก็ดี
คําวา กฐินเดาะเสียแลว คือ เดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่ง
ในมาติกา ๘ หรือสงฆเดาะเสียในระหวาง
ทีช่ ื่อวา อกาลจีวร ไดแก ผาที่เมื่อไมไดกรานกฐินเกิดไดตลอด ๑๑
เดือน เมื่อไดกรานกฐินแลว เกิดไดตลอด ๗ เดือน แมผาที่เขาเจาะจง
ใหเปนอกาลจีวรถวายในกาล นี่กช็ ื่อวาอกาลจีวร.
บทวา เกิดขึ้น คือ เกิดแตสงฆก็ตาม แตคณะตาม แตญาติ
ก็ตาม แตมิตรก็ตาม แตที่บังสกุลก็ตาม แตทรัพยของตนก็ตาม.
[๓๕] บทวา หวังอยู คือ เมื่อตองการก็พึงรับไว
คําวา ครั้นรับแลวพึงรับใหทํา คือ พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน
[๓๖] พากยวา ถาผานั้นมีไมพอ คือ จะทําไตรจีวรผืนใดผืน
หนึ่งไมเพียงพอ
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พากยวา ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไวไดเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง คือ
เก็บไวไดเดือนหนึ่งเปนอยางนาน
คําวา เพื่อจีวรที่ยังบกพรองจะไดพอกัน คือ เพื่อประสงคจะยัง
จีวรที่บกพรองใหบริบูรณ
พากยวา เมื่อความหวังวาจะไดมีอยู คือ มีความหวังวาจะไดมา
แตสงฆก็ตาม แตคณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตรก็ตาม แตที่บังสุกุล
ก็ตาม แตทรัพยของตนก็ตาม

จีวรที่มีหวัง
[๓๗] พากยวา ถาเก็บรูยิ่งกวากําหนดนั้น แมความหวังวา
จะไดมีอยู อธิบายวา จีวรเดิมเกิดขึ้นในวันนั้น จีวรที่หวังก็เกิดในวันนั้น
พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๓ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๔ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๕ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๖ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
ใน ๑๐ วัน
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จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได
ใน ๑๐ วัน

๗ วัน จีวรทีห่ วังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
๘ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
๙ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
๑๐ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
๑๑ วัน

จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ

๑๒ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
๑๓ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
๑๔ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
๑๕ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
๑๖ วัน

จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ

๑๗ วัน

จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
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จีวรเดิมเกิดได ๑๘ วัน
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๑๙ วัน
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒๐ วัน
ใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒๑ วัน
ใน ๙ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒๒ วัน
ใน ๘ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒๓ วัน
ใน ๗ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒๔ วัน
ใน ๖ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒๕ วัน
ใน ๕ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒๖ วัน
ใน ๔ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒๗ วัน
ใน ๓ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒๘ วัน
ใน ๒ วัน

จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
จีวรที่หวังจึงเกิด

พึงใหทําใหเสร็จ

จีวรที่หวังจึงเกิด

พึงใหทําใหเสร็จ

จีวรที่หวังจึงเกิด

พึงใหทําใหเสร็จ

จีวรที่หวังจึงเกิด

พึงใหทําใหเสร็จ

จีวรที่หวังจึงเกิด

พึงใหทําใหเสร็จ

จีวรที่หวังจึงเกิด

พึงใหทําใหเสร็จ

จีวรที่หวังจึงเกิด

พึงใหทําใหเสร็จ

จีวรที่หวังจึงเกิด

พึงใหทําใหเสร็จ

จีวรที่หวังจึงเกิด

พึงใหทําใหเสร็จ
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จีวรเดิมเกิดได ๒๙ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จ
ใน ๑ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๓๐ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงอธิษฐาน พึงวิกัปไว
พึงสละใหผูอื่นไปในวันนั้นแหละ ถาไมอธิษฐานไมวิกัปไว หรือไมสละ
ใหผูอื่นไป เมื่ออรุณที่ ๓๑ ขึ้นมา จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย คือ เปนของจํา
ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหนึ่ง เปน
ของจําจะสละ ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ของสงฆจงฟงขาพเจา อกาลจีวรผืนนี้ของภิกษุมี
ชื่อนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหอกาลจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
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ทานเจาขา อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหนึ่ง เปน
ของจําจะสละ ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา อกาลจีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่ง
ของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหอกาลจีวรผืนนี้แกภิกษุ
มีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหนึ่ง เปนของจํา
จะสละ ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละให ดวยคําวา ขาพเจาใหอกาลจีวรผืนนี้แกทาน
ดังนี้.
[๓๘] เมื่อจีวรเดิมเกิดขึ้นแลว จีวรที่หวังจึงเกิดขึ้น เนื้อผาไม
เหมือนกัน และราตรียังเหลืออยู ภิกษุไมตองการ ก็ไมพึงใหทํา.
บทภาชนีย

นิสสัคคียปาจิตตีย
[๓๙] จีวรลวงเดือนหนึ่งแลว ภิกษุสําคัญวาลวงแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 763

จีวรลวงเดือนหนึ่งแลว ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
จีวรลวงเดือนหนึ่งแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดวิกัป ภิกษุสําคัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดสละใหไป ภิกษุสําคัญวาสละใหไปแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไมแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมถูกโจรชิงไป ภิกษุสาํ คัญวาถูกโจรชิงไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.

ทุกกฏ
[๔๐] จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุไมเสียสละ บริโภค ตองอาบัติ
ทุกกฏ จีวรยังไมลวงเดือนหนึ่ง ภิกษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค ตอง
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อาบัติทุกกฏ จีวรยังไมลว งเดือนหนึ่ง ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติ
ทุกกฏ.

ไมตองอาบัติ
จีวรยังไมลวงเดือนหนึ่ง ภิกษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค ไมตอง
อาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๑] ในภายในหนึ่งเดือน ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภิกษุวิกัปไว ๑
ภิกษุสละใหไป ๑ จีวรหาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑ จีวรถูกไฟไหม ๑ โจร
ชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ
จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๓
พรรณนาตติยกฐินสิกขาบท
ตติกฐินสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- พึงทราบวินิจฉัยตติยกฐินสิกขาบท ดังตอไปนี้:-

[แกอรรถเรื่องภิกษุรูปหนึง่ ]
หลายบทวา อุสฺสาเปตฺวา ปุนปฺปุน วิมชฺชติ มีความวา ภิกษุ
นั่นสําคัญวา เมื่อรอยยนหายแลว จีวรนี้ จักใหญขึ้น จึงเอาน้ํารด
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เอาเทาเหยียบ เอามือดึงขึ้นแลวรีดทีหลัง. จีวรนั้นแหงแลวดวยแสงแดด
ก็มีประมาณเทาเดิมนั่นแล. ภิกษุนั้นก็กระทําอยางนั้นซ้ําอีก เพราะเหตุ
นั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาววา ดึงขึ้นแลวรีดเปนหลายครั้ง.
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งที่พระคันธกุฎีนั่นแล ทอดพระเนตรเห็น
ภิกษุนั้นลําบากอยูอยางนั้น จึงเสด็จออกประดุจเสด็จไปสูเสนาสนจาริก
ไดเสด็จไปในที่นั้น. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาววา
อทฺทสา โข ภควา เปนตน.
บทวา เอกาทสมาเส ไดแก ตลอด ๑ เดือนที่เหลือ เวนเดือน
กัตติกาหลัง หนึ่งเดือน.
บทวา สตฺตมาเส ไดแก ๗ เดือนที่เหลือ เวน ๕ เดือน คือ
เดือนกัตติกานั้นดวย ๔ เดือนฤดูฝนดวย.
[แกอรรถสิกขาบทวิภังควาดวยความหวังจะไดจีวร]
หลายบทวา กาเลป อาทิสฺส ทินฺน มีความวา จีวรที่ทายก
อุทิศถวายแกสงฆวา นี้เปนอกาลจีวร หรือที่ทายกถวายแกบุคคลผูเดียว
วา ขาพเจาถวายจีวรนี้แกทาน ดังนี.้
บทวา สงฺฆโต วา มีความวา จีวรเกิดขึ้นจากสงฆดวยอํานาจ
แหงสวนที่ถึงแกตนก็ดี.
บทวา คณโต วา มีความวา พวกทายกยอมถวายแกคณะอยางนี้
วา พวกขาพเจาถวายจีวรนี้แกคณะแหงภิกษุผูเรียนพระสูตร, ถวายจีวรนี้
แกคณะแหงภิกษุผูเรียนพระอภิธรรม, จีวรพึงเกิดขึ้นจากคณะนั้นดวย
อํานาจเเหงสวนที่ถึงแกตนก็ดี.
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คําวา โน จสฺส ปาริปูริ คือ ถาผานั้นยังไมพอ. อธิบายวา
จีวรที่ควรอธิษฐานได อันภิกษุทําอยูดวยผาประมาณเทาใดจึงจะพอ, ถา
จีวรนั้น ประมาณเทานั้นยังไมมี คือขาดไป
ในคําวา ปจฺจาสา โหติ สงฺฆโต วา เปนตน มีวินิจฉัย ดังนี้:มีความหวังจากสงฆ หรือจากคณะอยางนี้วา ณ วันชื่อโนน สงฆ
จักไดจีวร, คณะจักไดจีวร, จีวรจักเกิดขึ้นแกเรา จากสงฆ หรือจาก
คณะนั้น. อีกอยางหนึ่ง ความวา มีความหวังจากญาติ หรือจากมิตร
อยางนี้วา ผาพวกญาติสงมาแลว พวกมิตรสงมาแลวแกเราเพื่อประโยชน
แกจีวร, ชนเหลานั้นมาแลว จักถวายจีวร.
ก็ในบทวา ปสุกูลโต วา ผูศึกษาพึงประกอบคําวา มีความ
หวังจะได อยางนี้วา เราจักไดผาบังสกุลก็ตาม.
สองบทวา อตฺตโน วา ธเนน ความวา มีความหวังอยางนี้วา
เราจักไดในวันชื่อโนนดวยทรัพยมีฝายและดายเปนตน ของตนก็ตาม.
ขอวา ตโต เจ อุตฺตรึ นิกขฺ ิเปยฺย สติยาป ปจฺจาสาย มีความวา
ถาหากภิกษุพึงเก็บไวเกินกวาเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
แตพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสไวอยางนี้ เพราะเมื่อจีวรที่หวังจะได
มาเกิดขึ้นในระหวาง จีวรที่หวังจะไดมาซึ่งเกิดขึ้นตั้งแตวันที่จีวรเดิมเกิด
ในรูป จนถึงวันที่ ๒๐ ยอมทําจีวรเดิมใหมีคติแหงตน, ตอจากวันที่ ๒๐
นั้นไป จีวรเดิมยอมทําจีวรที่หวังจะไดมาใหมีคติแหงตน; ก็เพราะเหตุนั้น
เพื่อทรงแสดงความพิเศษนั้นจึงตรัสบทภาชนะโดยนัยมีอาทิวา ตทหุป-ฺ
ปนฺเน มูลจีวเร ดังนี้. คําวา. คําวา ตทหุปฺปนฺเน เปนตน มีอรรถกระจางทีเดียว.
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คําวา วิสภาเค อุปปฺ นฺเน มูลจีวเร มีความวา ถาวาจีวรเดิม
เนื้อละเอียด จีวรที่หวังจะไดมา เนื้อหยาบ ไมอาจเพื่อประกอบเขากันได
และราตรีก็ยังมีเหลือ คือยังไมเต็มเดือนกอน.
บทวา น อกามา มีความวา ภิกษุเมื่อไมปรารถนาก็ไมพึงใหทํา
จีวร. ไดจีวรที่หวังจะไดมาอื่นแลวเทานั้น พึงกระทําในภายในกาล.
แมจีวรที่หวังจะไดมา พึงอธิษฐานเปนบริขารโจล. ถาจีวรเดิมเปนผา
เนื้อหยาบ, จีวรที่หวังจะไดมาเปนผาเนื้อละเอียด พึงอธิษฐานจีวรเดิม
ใหเปนบริขารโจล แลวเก็บจีวรที่หวังจะไดมานั่นแล ใหเปนจีวรเดิม.
จีวรนั้นยอมไดบริหารอีกเดือนหนึ่ง ภิกษุยอมไดเพื่อผลัดเปลี่ยนกันและกัน
เก็บไวเปนจีวรเดิมจนตราบเทาที่ตนปรารถนา โดยอุบายนี้นั้นแล. คําที่
เหลือมีอรรถตื้นทั้งนั้น. ปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน ก็เปนเชนเดียวกับ
ปฐมกฐินสิกขาบทนั้นแล.
พรรณนาตติยกฐินสิกขาบทที่ ๓ จบ
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระอุทายี
[๔๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ปุราณทุติยิกา
ของทานพระอุทายี บวชอยูในสํานักภิกษุณี นางมายังสํานักทานพระอุทายีเสมอ แมทานพระอุทายีก็ไปยังสํานักภิกษุณีนั้นเสมอ และบางครั้ง
ก็ฉันอาหารอยูในสํานักภิกษุณีนั้น เชาวันหนึ่ง ทานพระอุทายีครอง

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 768

อันตรวาสก แลวถือบาตรจีวรเขาไปหาภิกษุณีนั้นถึงสํานัก ครั้นแลว
นั่งบนอาสนะ เปดองคกําเนิดเบื้องหนาภิกษุณีนั้น แมภิกษุณีนั้นก็นั่ง
บนอาสนะ เปดองคกําเนิดเบื้องหนาทานพระอุทายี ๆ มีความกําหนัด
ไดเพงดูองคกําเนิดของนาง อสุจิไดเคลื่อนจากองคกําเนิดของทานพระอุทายี ๆ ไดพูดเคาะนางวา ดูกอนนองหญิง เธอจงไปหาน้ํามา ฉันจะ
ซักผาอันตรวาสก
นางบอกวา สงมาเถิดเจาขา ดิฉันเองจักซักถวาย ครัน้ แลวนาง
ไดดูดอสุจินั้นของทานสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งไดสอดเขาไปในองคกําเนิด
นางไดตั้งครรภเพราะเหตุนั้นแลว
ภิกษุณที ั้งหลายไดพูดกันอยางนี้วา ภิกษุณีรูปนี้มิใชพรหมจาริณี
ภิกษุณีรูปนี้จึงมีครรภ
นางพูดวา แมเจา ดิฉันมิใชพรหมจาริณีก็หาไม ครั้นแลวนางได
แจงความนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย
ภิกษุณที ั้งหลาย พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทาน
พระอุทายี จึงไดใหภิกษุณีซักจีวรเกา แลวแจงความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี
จึงไดใหภิกษุณีซักจีวรเกาเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระอุทายีวา ดูกอนอุทายี ขาววา เธอใหภิกษุณีซักจีวรเกา จริงหรือ
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ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ภ. นางเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ
อุ. มิใชญาติ ทรงพระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา บุรุษที่มิใชญาติ ยอมไมรูการกระทําอันสมควร การกระทํา
อันนาเลื่อมใสหรือไมนาเลื่อมใสของสตรีที่มิใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น
เธอยังใหภิกษุณีผูมิใชญาติซักจีวรเกาได การกระทําของเธอนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ ความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ยังเลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น
เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความ
เปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
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กอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพือ่ ความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักก็ดี ให
ยอมก็ดี ใหทุบก็ดี ซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุทายี จบ
สิกขาบทวิภังค
[๔๓] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเ ชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีช่อื อยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
ธรรมเครื่องอยูอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
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บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤิตภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม
อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทาง
บิดาก็ดี ตลอด ๗ ชั่วอายุของบุรพชนก
ที่ชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอปุ สมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย
ที่ชื่อวา จีวรเกา ไดแก ผานุงแลวหนหนึ่งก็ดี หมแลวหนหนึ่งก็ดี
ภิกษุสั่งวา จงซัก ตองอาบัติทุกกฏ จีวรทีภ่ ิกษุณีซักแลวเปน
นิสสัคคีย
ภิกษุสั่งวา จงยอม ตองอาบัติทุกกฏ จีวรที่ภิกษุณียอมแลวเปน
นิสสัคคีย
ภิกษุสั่งวา จงทุบ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อภิกษุณีทุบดวยมือก็ตาม
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ดวยตะลุมพุกก็ตาม เพียงทีเดียว จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย คือ เปนของ
จําจะตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรเกาผืนนี้ของขาพเจา ใหภิกษุณีผูมิใชญาติ
ซักแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรเกาผืนนี้ของขาพเจา ใหภกิ ษุณีผูมิใชญาติ
ซักแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสสะจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-
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ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรเกาผืนนี้ของขาพเจา ใหภกิ ษุณีผูมิใชญาติ
ซักแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๑
[๔๔ ] ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซักซึ่งจีวร
เกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ซึ่ง
จีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา
ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหชัก ใหยอม ใหทุบ
ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย
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สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๒
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอมซึ่งจีวรเกา เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหทบุ ซึ่งจีวร
เกา ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่ง
จีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหทบุ ใหซัก
ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สําคัญมิใชญาติ จตุกกะ ๓
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบซึ่งจีวรเกาเปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมีใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา
ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหยอม ซึ่งจีวรเกา
ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหซกั ใหยอม
ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สงสัย จตุกกะ ๑
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซักซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
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ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอ ม ซึ่งจีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอม ใหทุบ ซึง่ จีวรเกา
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สงสัย จตุกกะ ๒
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม
ตองอาบัติทุกกุฏี ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

ซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย
ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตอง
ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตอง
ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา

สงสัย จตุกกะ ๓
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหซกั ซึ่งจีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
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ภิกษุณมี ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหยอ ม ซึ่งจีวรเกา ตอง
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหซกั ใหยอม ซึง่ จีวรเกา
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๑
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซักซึ่งจีวรเกา เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซักใหยอมซึ่งจีวรเกา
ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา
ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ใหทุบ
ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๒
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอมซึ่งจีวรเกา เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหทุบ ซึ่ง
จีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหซกั ซึ่ง
จีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
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ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหทบุ ใหซัก
ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๓
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหซกั ซึ่ง
จีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหยอม ซึ่ง
จีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กันนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหซัก ใหยอม
ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

ทุกกฏ
ภิกษุใชภิกษุณีใหซักจีวรเกาของภิกษุอื่น ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุใชภิกษุณีใหซักผาปูนั่ง ผาปูนอน ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุใชภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียวใหซัก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณผี ูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ... ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณผี ูเปนญาติ ภิกษุสงสัย... ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๕] ภิกษุณีผูเปนญาติซักใหเอง ๑ ภิกษุณีผูใชญาติเปนผูชวย
เหลือ ๑ ภิกษุไมไดบอกใช ภิกษุณีผูมิใชญาติซักใหเอง ๑ ภิกษุใชให
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ซักจีวรที่ยังไมไดบริโภค ๑ ภิกษุใชใหซักบริขารอยางอื่น* เวนจีวร ๑
ใชสามเณรีใหซัก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ
จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๔
พรรณนาปูราณจีวรโธวาปนสิกขาบท
ปูราณจีวรสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในปูราณจีวรสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-

[อธิบายบุคคลที่จัดเปนญาติและมิใชญาติ]
ขอวา ยาว สตฺตมา ปตามหยุคา มีความวา บิดาของบิดาชื่อวา
ปตามหะ. ยุคแหงปตามหะ ชื่อวา ปตามหยุค. ประมาณแหงอายุ
ทานเรียกวา ยุค. ก็ศัพทวา ยุค นี้ เปนเพียงโวหารพูดกันเทานั้น. แต
โดยเนื้อความ ปตามหะนั่นแหละ ชือ่ วา ปตามหยุค. บรรพบุรุษ ถัด
ขึ้นไปจากปตามหยุคนั้น แมทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจา ทรงถือเอา
ดวยปตามหศัพทนั่นเอง. นางภิกษุณี ผูซึ่งไมเกี่ยวเนื่องกันมาตลอด ๗
ชั่วบุรุษอยางนี้ ตรัสเรียกวา ไมใชคนเกี่ยวเนื่องกันมาตลอด ๗ ชั่วอายุ
ของบุรพชนก. ปตามหศัพทนี้ เปนมุขแหงเทศนาเทานั้น. แตเพราะ
พระบาลีวา มาติโต วา ปติโต รา ดังนี้ ปตามหยุคก็ดี ปตามหียุคก็ดี
* บริขารอยางอื่น หมายผาถุงรองเทา ผาถุงบาตรเปนตน
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มาตามหยุดก็ดี มาตามหียุดก็ดี ก็ชื่อวา ปตามหยุค, แมพวกญาติมีพี่นอง
ชายพี่นองหญิง หลานลูกและเหลนเปนตน ของปตามหยุคเปนตนแม
เหลานั้น ทั้งหมดนั้น พึงทราบวา ทรงสงเคราะหเขาในคําวา ปตามหยุค
นี้ทั้งนั้น.
ใน ๔ ยุค คือ ปตามหยุค ปตามหียุค มาตามหยุค และมาตามหียุคนั้น มีนัยพิสดารดังตอไปนี้:ภิกษุณี ไมใชคนเนื่องถึงกัน ดวยความเกี่ยวเนื่องทางมารดา ไม
ใชคนเนื่องถึงกัน ดวยความเกี่ยวเนื่องทางบิดา ตลอด ๗ ชั่วอายุของ
บุรพชนกอยางนี้ คือ บิดา, บิดาของบิดา (ปู) บิดาของบิดา (ปู), นั้น
ปูทวด), บิดาแมของปูทวดนั้น (ปูชวด),
ตลอด ๗ ชั่วยุค ทั้งขางสูงและขางต่ํา แมอยางนี้ คือ บิดา ๑
มารดาของบิดา ๑ (ยา) บิดาและมารดาของมารดาแมนั้น (ตายาย) ๑
พี่นองชาย ๑ พี่นองหญิง ๑ บุตร ๑ ธิดา ๑,
ตลอด ๗ ชั่วยุค แมอยางนี้ คือ บิดา, พี่นองชายของบิดา, พี่นอง
หญิงของบิดา, ลูกชายของบิดา, ลูกหญิงของบิดา, เชื้อสายบุตรธิดาแม
ของชนเหลานั่น,
ตลอด ๗ ชั่วยุค อยางนี้ คือ มารดา, มารดาของมารดา (ยาย),
มารดาของยายนั้น (ยายทวด) มารดาของยายทวดแมนั้น ( ยายชวด),
ตลอด ๗ ชั่วยุค ทัง้ ขางสูงและขางต่ํา แมอยางนี้ คือ มารดา ๑
บิดาของมารดา (ตา) ๑ บิดาและมารดาของบิดานั้น (ทวดชายหญิง) ๑
พี่นองชาย ๑ พี่นองหญิง ๑ บุตร ๑ ธิดา ๑.
ตลอด ๗ ชั่วยุค แมอยางนี้ คือ มารดา, พี่นองชายของมารดา
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(ลุงนาชาย), พี่นองหญิงของมารดา (ปานาหญิง), ลูกชายของมารดา,
ลูกหญิงของมารดา, เชื้อสายบุตรธิดาของชนแมเหลานั้น, นี้ ชื่อวา ผู
มิใชญาติ.
[วาดวยจีวรเกาและการใชใหซัก]
บทวา อุภโตสงฺเฆ มีความวา ภิกษุณีผูอุปสมบท ดวยอัฏฐวาจิยกรรม คือ ดวยญัตติจตุตถกรรม ในฝายภิกษุสงฆ ๑ ดวยญัตติจตุตถกรรม ในฝายภิกษุณีสงฆ ๑.
ขอวา สกึ นิวตฺถป สกึ ปารุตป มีความวา จีวรที่ยอมแลวทํา
กัปปะเสร็จ นุงหรือหม แมเพียงครั้งเดียว. ชั้นที่สดุ พาดไวบนบา หรือ
บนศีรษะ โดยมุงการใชสอยเปนใหญ เดินทางไป หรือวา หนุนศรีษะ
นอน, เเมจีวรนั่น ก็ชื่อวา จีวรเกาเหมือนกัน, ในกุรุนทีทานกลาววา
ก็ถาวา ภิกษุนอนเอาจีวรไวใตที่นอน หรือเอามือทั้งสองยกขึ้นทําเปน
เพดาน บนอากาศ ไมใหถูกศรีษะะเดินไป. นี้ ยังไมชื่อวา ใชสอย.
ในคําวา โธต นิสฺสคฺคิย นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:ภิกษุณที ี่ถูกภิกษุใชอยางนี้ ยอมจัดเตาไฟ ขนฟนมา กอไฟ ตัก
น้ํามา เพื่อประโยชนแกการซัก, ยอมเปนทุกกฏแกภิกษุ ทุกๆ ประโยค
ของนางภิกษุณี ตลอดเวลาที่นางภิกษุณียังยกจีวรนั้นขึ้นซักอยู, จีวรนั้น
พอซักเสร็จแลวยกขึ้น ก็เปนนิสสัคคีย. ถานางภิกษุณีสําคัญวา จีวรยัง
ซักไมสะอาด จึงเทน้ําราด หรือซักใหม, เปนทุกกฏ ทุก ๆ ประโยค
ตลอดเวลาที่ยังไมเสร็จ. แมในการยอมและการทุบ ก็มีนัยอยางนี้. ก็
ภิกษุณี เทน้ํายอมลงในรางสําหรับยอม แลวยอมเพียงคราวเดียว, กระทํา

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 781

กิจอยางใดอยางหนึ่งกอนแตการเทน้ํายอมเปนตนนั้น เพื่อประโยชนแก
การยอม หรือวาภายหลัง กลับยอมใหม เปนทุกกฏแกภิกษุทกุ ๆ ประโยค
ในฐานะทั้งปวง. แมในการทุบ ก็พงึ ทราบประโยคอยางนั้น.
ขอวา อฺาติกาย อฺติสฺี ปุราณจีวร โธวาเปติ ความาวา
ถาแมนวา ภิกษุไมพูดวา เธอจงซักจีวรนี้ใหเรา, แตทํากายวิการ เพื่อ
ประโยชนแกการซัก ใหที่มือดวยมือ หรือวางไวใกลเทา หรือฝาตอ ๆ
ไป คือ สงไปในมือของนางสิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสิกา
และเดียรถีย เปนตน หรือวา โยนไปในที่ใกลแหงนางภิกษุณีผูกําลังซัก
อยูที่ทาน้ํา, คือ ในโอกาสภายใน ๑๒ ศอก จีวรเปนอันภิกษุใชนาง
ภิกษุณีใหซักเหมือนกัน. ก็ถาวาภิกษุละอุปจารวางไวหางจากรวมในเขามา
และนางภิกษุณีนั้น ซักแลวนํามา, ไมเปนอาบัติแกภิกษุ. ภิกษุใหจีวร
ในมือแหงนางสิกขมานาก็ดี สามเณรก็ดี อุบายสิกาก็ดี เพือ่ ประโยชนแก
การซัก, ถานางสิกขมานานั้น อุปสมบทแลว จึงซัก, เปนอาบัติเหมือน
กัน . ใหไวในมือแหงอุบาสก, ถาอุบาสกนั้น เมื่อเพศกลับแลว บรรพชา
จีวรที่ใหในมือของสามเณร หรือของภิกษุในเวลาเพศกลับ ก็มีนัยอยางนั้น
เหมือนกัน.
[วาดวยอาบัติ และอนาบัติในใชใหซัก]
ในคําวา โธวาเปติ รชาเปติ เปน มีวินิจฉัยดังนี้:จีวรเปนนิสสัคคียดวยวัตถุแรก เปนทุกกฏแกภิกษุดวยวัตถุที่ ๒,
เมื่อภิกษุใหกระทําทั้ง ๓ วัตถุ เปนนิสสัคคียดวยวัตถุแรก เปนทุกกฏ
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๒ ตัว ดวยวัตถุที่เหลือ. แตเพราะเมื่อภิกษุใชใหกระทําการซักเปนตน นี้
ตามลําดับ หรือวา ผิดลําดับ ก็ไมมคี วามพนจากอาบัติ; ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสจตุกกะ ๓ หมวดไวในพระบาลีนี้. เเตถาแมเมื่อภิกษุ
กลาววา เธอจงยอม ซัก จีวรนี้แลวนํามาใหเรา ดังนี้ นางภิกษุณีนั้น
ซักกอนแลว จึงยอมภายหลัง เปนทุกกฏกับนิสสัคคียเทานั้น. ในคําที่
ตรงกันขามแมทั้งหมด ก็พึงทราบนัยอยางนี้. ก็ถา วา เมื่อภิกษุกลาววา
เธอซักแลว จงนํามา นางภิกษุณีซักดวย ยอมดวย. เปนอาบัติ เพราะ
การซักเปนปจจัยอยางเดียว, ไมเปนอาบัติในเพราะการยอม. พึงทราบ
อนาบัติ โดยลักษณะนี้วา ภิกษุมิไดสั่ง ซักเอง ในเพราะการกระทําเกิน
กวาคําที่ภิกษุสั่งทุก ๆ แหง ดวยประการอยางนี้. แตเมื่อภิกษุกลาววา
กิจใดที่จะพึงกระทําในจีวรนี้, กิจนั้น จงเปนภาระของเธอทั้งหมด ดังนี้
ยอมตองอาบัติมากหลาย เพราะคําพูดคําเดียว. ก็บทเหลานี้วา อฺาติกาย
เวมติโก อฺาติกาย าติกสฺี พึงทราบโดยพิสดาร ดวยสามารถ
แหงจตุกกะ ๓ หมวด โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ.
สองบทวา เอกโต อุปสมฺปนฺนาย มีความวา เปนทุกกฎแกภิกษุ
ผูใชนางภิกษุณีผูอุปสมบท ในสํานักแหงภิกษุณีทั้งหลายใหซัก. แตเมื่อ
ใชนางภิกษุณีผูอุปสมบทในสํานักแหงภิกษุทั้งหลายใหซัก เปนอาบัติตาม
วัตถุเหมือนกัน. นางสากิยานี ๕๐๐ ชื่อวาผูอุปสมบทในสํานักแหงภิกษุ
ทั้งหลาย.
สองบทวา อวุตฺตา โธวติ มีความวา ภิกษุณีผูมาเพื่ออุเทศ หรือ
วา เพื่อโอวาท เห็นจีวรสกปรก ฉวยเอาไปจากที่วางไว หรือใหนํามา
ใหดวยกลาววา พระคุณเจาโปรดใหเถิด ดิฉันจักซัก แลวซักก็ดี ยอม
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ก็ดี ทุบก็ดี ภิกษุณีนี้ ชือ่ วา ผูอันภิกษุไมไดสั่งซักเอง. แมภิกษุณีใด
ไดยินภิกษุสั่งภิกษุหนุม หรือสามเณรวา เธอจงซักจีวรนี้แลว กลาววา
พระคุณเจา จงนํามาเถิด ดิฉันจักซักเอง แลวซัก หรือถือเอาเปนของ
ยืมแลว ซัก ยอมให แมภิกษุณีนี้ ก็ชื่อวา ผูอันภิกษุไมไดสั่ง ซักเอง.
สองบทวา อฺ ปริกฺขาร มีความวา ภิกษุใชภิกษุณีใหซักลาง
บรรดาบริขารมีถุงรองเทา ถลกบาตร ผาอังสะ ประคดเอว เตียงตั้ง
ฟูก และเสื่อออนเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง ไมเปนอาบัติ. คําที่เหลือใน
สิกขาบทนี้ มีอรรถตื้นทัง้ นั้น.
ก็ในบรรดาปกิณกะมีสมุฎฐานเปนตน สิกขาบทนี้ มีสมุฎฐาน ๖
เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ. กายกรรม วจีกรรม
มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
พรรณนาปูราณจีวรโธวาปนสิกขาบทที่ ๔ จบ
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรือ่ งภิกษุณีอุปปลวัณณา
[๔๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนัน้ ภิกษุณีอุปปลวัณณาอยูในพระนครสาวัตถี ครั้นเวลาเชา
นางครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี
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กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังอาหารแลว เดินเขาไปทางปาอันธวัน เพื่อ
พักผอนกลางวัน เขาไปถึงปาอันธวันแลวนั่งพักกลางวันที่โคนไมแหงหนึ่ง
สมัยนัน้ พวกโจรทําโจรกรรม ฆาแมโคแลวพากันถือเนื้อเขาไปสู
ปาอันธวัน นายโจรแลเห็นภิกษุณีอุปปลวัณณานั่งกลางวันอยูที่โคนไม
แหงหนึ่ง ครั้นแลวจึงดําริวา ถาพวกโจรลูกนองของเราพบเขา จักเบียด
เบียนภิกษุณีนี้ แลวไดเลี่ยงไปทางอื่น ครั้นเมื่อเนื้อสุกแลว นายโจรนั้น
ไดเลือกเนื้อชิ้นที่ดี ๆ เอาใบไมหอแขวนไวที่ตนไมใกลภิกษุณีอุปปลวัณณา
แลวกลาววา เนื้อหอนี้เราใหแลวจริง ๆ ผูใดเปนสมณะหรือพราหมณได
เห็น จงถือเอาไปเถิด ดังนี้แลวหลีกไป
ภิกษุณอี ุปปลวัณณาออกจากสมาธิ ไดยินนายโจรนั้นกลาววาจานี้
จึงถือเอาเนื้อนั้นไปสูสํานัก ครั้นราตรีนั้นผานไป นางทําเนื้อนั้นสําเร็จ
แลว หอดวยผาอุตราสงค เหาะไปลงที่พระเวฬุวัน.
[๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จเขาไป
บิณฑบาตยังหมูบาน ทานพระอุทายีเหลืออยูเฝาพระวิหาร จึงภิกษุณี
อุปปลวัณณาเขาไปหาทาน ครั้นแลวถามวา ทานเจาขา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ไหน
ทานพระอุทายีตอบวา ดูกอนนองหญิง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
เขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน
อุป. โปรดถวายเนื้อนี้แดพระผูมีพระภาคเจา เจาขา
อุทายี. ดูกอนนองหญิง พระผูมีพระภาคเจาทรงอิ่มเอิบดวยเนื้อ
ของเธอ ถาเธอถวายผาอันตรวาสกแกอาตมา แมอาตมาก็จะพึงอิ่มเอิบ
ดวยผาอันตรวาสกเหมือนเชนนั้น
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อุป. ทานเจาขา ความจริง พวกดิฉันชื่อวามาตุคามมีลาภนอย
ทั้งผาผืนนี้ก็เปนจีวรผืนสุดทายที่ครบ ๕ ของดิฉัน ๆ ถวายไมได
อุทายี. ดูกอนนองหญิง เปรียบเหมือนบุรุษใหชางแลว ก็ควรสละ
สัปคับ สําหรับชางดวยฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ถวายเนื้อแด
พระผูมีพระภาคเจาแลว ก็จงสละผาอันตรวาสกถวายแกอาตมา
ครั้นนางถูกทานพระอุทายีแคะได จึงไดถวายผาอันตรวาสกแลว
กลับไปสูสํานัก ภิกษุณที ั้งหลายที่คอยรับบาตรจีวรของภิกษุณีอุปปลวัณณา
ไดถามวา แมเจา ผาอันตรวาสกของคุณแมอยูที่ไหน นางไดเลาเรื่อง
แกภิกษุณีทั้งหลาย ๆ จึงพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระคุณเจาอุทายีจึงไดรับจีวรจากมือภิกษุณีเลา เพราะมาตุคามมีลาภนอย
ครั้นแลวภิกษุณีเหลานั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี
จงไดรับจีวรจากมือภิกษุณีเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระอุทายีวา ดูกอนอุทายี ขาววา เธอรับจีวรจากมือภิกษุณี จริงหรือ
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ดูกอนอุทายี นางเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา
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ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษ การ
กระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา บุรุษที่มิใชญาติ ยอมไมรูการกระทําอันสมควร หรือไม
สมควร ของที่มีอยูหรือไมมี ของสตรีที่มิใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น
เธอยังรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติได การกระทําของเธอนั้น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น
เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความ
เปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรง
กระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 787

รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ เปน
นิสสัคคียปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแก
ภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีอุปปลวัณณา จบ

พระอนุบัญญัติ
เรื่องแลกเปลี่ยน
[๔๘] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายตั้งรังเกียจ ไมรบั จีวรแลก
เปลี่ยนของภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลายจึงเพงโทษติเตียนโพนทะนา
วา ไฉนพระคุณเจาทั้งหลายจึงไมรับจีวรแลกเปลี่ยนของพวกเรา ภิกษุ
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ทั้งหลายไดยินภิกษุณีเหลานั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ทรงอนุญาตใหรับจีวรแลกเปลี่ยน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับจีวรแลกเปลี่ยนกันของ
สหธรรมิกทัง้ ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี
เราอนุญาตใหรับจีวรแลกเปลี่ยนกันของสหธรรมิกทั้ง ๕ นี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:-

พระอนุบัญญัติ
๓๔. ๕. ก. อนึง่ ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ
เวนไวแตของแลกเปลี่ยน เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.
เรื่องแลกเปลี่ยน จบ
สิกขาบทวิภังค
[๔๙] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
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บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชือ่ วา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
พระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม
อันไมกําเริบควรแกฐานะ นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทาง
บิดาก็ดี ตลอด ๗ ชั่วอายุของบุรพชนก
ที่ชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย
ที่ชื่อวา จีวร ไดแก จีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา.
บทวา เวนไวแตของแลกเปลี่ยน คือ ยกเสียแตจีวรที่แลกเปลี่ยนกัน .
ภิกษุรบั เปนทุกกฏในประโยคที่รับ เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา
ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-
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วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภิกษุณีผูมี
ใชญาติ เวนแตแลกเปลี่ยนกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวร
ผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภิกษุณีผู
มิใชญาติ เวนแตแลกเปลี่ยนกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวร
ผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุณีมีชื่อนี้
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เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่ง
ของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ
เวนแตแลกเปลี่ยนกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แก
ทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.

บทภาชนีย
ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๕๐] ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสาํ คัญวามิใชญาติ รับจีวรจากมือ
เวนแตแลกเปลี่ยนกัน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปลี่ยน
กัน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ รับจีวรจากมือ เวนแต
แลกเปลี่ยนกัน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ทุกกฏ
[๕๑] ภิกษุรับจีวรจากมือภิกษุณีผูอุปสมบทแตสงฆฝายเดียว เวน
แลกเปลี่ยนกัน ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณผี ูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ รับจีวรจากมือ ตอง
อาบัติทุกกฏ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย รับจีวรจากมือ ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๒] ภิกษุรับจีวรของภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ แลกเปลี่ยนกัน คือ
แลกเปลี่ยนจีวรดีกับจีวรเลว หรือจีวรเลวกับจีวรดี ๑ ภิกษุถอื วิสาสะ ๑
ภิกษุขอยืมไป ๑ ภิกษุรับบริขารอื่นนอกจากจีวร ๑ ภิกษุรับจีวรของ
สิกขมานา ๑ ภิกษุรับจีวรของสามเณรี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ
จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๕
พรรณนาจีวรปฏิคคหณสิกขาบท
จีวรปฏิคคหณสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในจีวรปฏิคคหณสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
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[แกอรรถศัพทเรื่องปฐมบัญญัติ]
บทวา ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา แปลวา กลับจากบิณฑบาต.
ขอวา เยน อนฺธวน เตนุปสงฺกมิ มีความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังมิไดทรงบัญญัติสิกขาบท ภิกษุณีอุบลวรรณาเดินเขาไปทาง
ปาอันธวัน.
บทวา กตกมฺมา ไดแก ผูกระทําโจรกรรม. มีคําอธิบายวา ปลน
ภัณฑะของผูอื่นดวยกรรมมีการตัดชองเปนตน .
บทวา โจรคามณิโก ไดแก หัวหนาโจร. ไดยนิ วา หัวหนาโจร
นั้นรูจักพระเถรีมากอน; เพราะฉะนั้นแลว เมื่อไปขางหนาของพวกโจร
เห็นพระเถรีนั้น จึงกลาววา พวกเธออยาไปทางนั้น จงมาทางนี้ทั้งหมด
ดังนี้ แลวไดพาพวกโจรเหลานั้นไปทางอื่น.
สองบทวา สมาธิมหฺ า วุฏหิตฺวา มีความวา ไดยินวา พระเถรี
ออกจากสมาธิในเวลาที่กําหนดไวนั่นแล. แมนายโจรนั้นไดพูดอยางนั้น
ในขณะนั้นเหมือนกัน; เพราะฉะนั้น พระเถรีนั้นจึงไดยิน. ก็แลพระเถรี
ครั้นไดยินเสียงนั้นจึงคิดวา บัดนี้ ในที่นี้ไมมีสมณะหรือพราหมณอื่นนอก
จากเรา จึงไดถือเอามังสะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหกาจารย
ทั้งหลายจึงไดกลาววา อถโข อุปฺปลวณฺณา ภิกขุนี ดังนี้เปนตน.
บทวา โอหียโก ไดแก คงอยูคือเหลืออยู, อธิบายวา ถึงวาระ
เฝาวิหาร อยูในวิหารเพียงรูปเดียว.
[พระอุทายีขออันตรวาสกของพระเถรี]
ถามวา เพราะเหตุไร พระอุทายีจึงกลาววา ถาทานพึงใหอันตรวาสกแกเรา ดังนี้.
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แกวา พระอุทายีเห็นอันตรวาสกเนื้อละเอียดแนนและเกลี้ยง จึง
กลาวเพราะความอยากได. อีกนัยหนึ่ง ความอยากไดในอันตรวาสกของ
พระอุทายีนั้นเล็กนอย, แตโกฎฐาสสมบัติของพระเถรีถึงยอดสุด; เพราะ
เหตุนั้น พระอุทายีจึงคิดวา เราจักดูความอวบอัดแหงสรีระรางของพระเถรีนั้น แลวยังความอยากไดไมสม่ําเสมอ (ความอยากไดลุม ๆ ดอน ๆ)
ใหเกิดขึ้น จึงไดกลาวอยางนี้.
บทวา อนฺติม ไดแก จีวรเปนผืนสุดทายเขาทั้งหมดแหงจีวร ๕ ผืน
ชื่อวาผืนสุดทาย คือ ผืนทายสุด. จีวรผืนอื่นที่วิกัป หรือปจจุทธรณ
เก็บไวแมดวยเลศก็ไมมี; เพราะฉะนั้น พระเถรีกลาวอยางนี้ ดวยอํานาจ
ที่ทรงจีวร ๕ ผืน ตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต ไมใชดวยความ
โลภ. จริงอยู ความโลภของพระขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมมี.
บทวา นิปฺปฬิยมานา มีความวา นางถูกพระอุทายีแสดงอุปมา
แลวคาดคั้นหนักเขา.
ขอวา อนฺตรวาสก ทตฺวา อคมาสิ มีความวา พระเถรีนุงผารัดถัน
แลวไดแสดง (จีวร) บนฝามือเทานั้นถวาย โดยอาการที่มโนรถของพระอุทายีจะไมเต็มที่ ไดไปแลว.
ถามวา เพราะเหตุไร ภิกษุณีทงั้ หลายจึงกลาวโทษพวกภิกษุผูไม
รับจีวรที่แลกเปลี่ยน.
แกวา เพราะเปนผูถูกความขาดแคลนมือ คือ ปจจัยบีบคั้นอยางนี้
วา ถาพระผูเปนเจาทั้งหลายไมมีความคุนเคยในพวกเรา แมเพียงเทานี้,
พวกเราจักดําเนินชีวิตไปไดอยางไรกัน ?
ขอวา อนุชานามิ ภิกฺขเว อิเมส ปฺจนฺน มีความวา เราอนุญาต
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ใหรับจีวรแลกเปลี่ยนกันของสหธรรมิก ๕ จําพวกเหลานี้ ผูม ีศรัทธาเสมอ
กัน มีศลี เสมอกัน มีทิฎฐิเสมอกัน.
สองบทวา ปโยเค ทุกฺกฏ มีความวา เปนทุกกฏในเพราะอาการ
มีอันเหยียดมือออก เพือ่ ประสงคจะรับเปนตน .
บทวา ปฏิลาเภน ไดแก เพราะรับ.
ก็พึงทราบวินิจฉัยในการรับนั้นดังนี้:- ภิกษุณีจงใหที่มือดวยมือ
ก็ตาม วางไวที่ใกลเทาก็ตาม โยนไปในเบื้องบนก็ตาม, ถาภิกษุยินดี,
จีวรยอมเปนอันภิกษุนั้นรับแลวทีเดียว. ก็ถาวาภิกษุรับเอาจีวรที่ภิกษุณี
ฝากไปในมือของนางสิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสกและอุบาสิกา
เปนตน, ไมเปนอาบัติ. บริษัททั้ง ๔ นําจีวรและผาสีตาง ๆ มาวางไว
ใกลเทาเเหงภิกษุผูกลาวธรรมกถา หรือยืนในอุปาจาร หรือละอุปจารโยน
ให. บรรดาผาเหลานั้น จีวรใดเปนของนางภิกษุณีทั้งหลาย, เปนอาบัติ
แกภิกษุผูรับจีวรนั้นเหมือนกัน นอกจากแลกเปลี่ยนกัน.
ทานกลาวไวในมหาปจจรี และกุรุนทีวา ก็ถาวา จีวรทั้งหลาย
ยอมเปนอันบริษัท ๔ โยนไปในเวลากลางคืน, ภิกษุไมอาจรูไดวา นี้ของ
ภิกษุณี นี้ของคนอื่น, ไมมีกิจดวยการแลกเปลี่ยน. คําที่กลาวไวในมหาปจจรีและกุรุนทีนั้น ไมสมกัน เพราะสิกขาบทเปนอจิตตกะ. ถาภิกษุณี
ถวายผาอาบน้ําฝน พึงกระทําใหเปนของแลกเปลี่ยนเหมือนกัน. ก็ถา
ภิกษุณีวางไวที่กองหยากเยื่อเปนตนดวยตั้งใจวา ภิกษุทั้งหลายจงถือเอา
เปนผาบังสกุล ดังนี้, ภิกษุจะอธิษฐานเปนผาบังสกุลถือเอา ควรอยู.
ขอวา อฺาติกาย อฺาติกสฺี คือ เปนติกปาจิตตีย.
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สองบทวา เอกโต อุปสมฺปนฺนาย มีความวา เปนทุกกฏแกภิกษุ
ผูรับจากมือของภิกษุณีผูอุปสมบท ในสํานักนางภิกษุณีทั้งหลาย (ฝายเดียว)
แตเปนปาจิตตีย (แกภิกษุผูรับจากมือ) ของภิกษุณีผูอุปสมบทในสํานัก
แหงภิกษุทั้งหลาย.
สองบทวา ปริตฺเตน วา วิปุล มีความวา ถาแมนวา ภิกษุจะรับ
ไตรจีวรมีคามาก ดวยจีวรมีคานอย หรือดวยบริขารอื่นมีถุงรองเทา ถลกบาตร ผาอังสะ และประคดเอวเปนตน, ไมเปนอาบัติ. แตในมหาปจจรี
ทานกลาววา ชั้นที่สุดแมดวยชิ้นสมอ.
สองบทวา วิปุเลน วา ปริตฺต นี้ ผูศึกษาพึงทราบโดยความวิปลาส
(ตรงกันขาม) จากที่กลาวแลว.
สองบทวา อฺ ปริกฺขาร มีความวา บริขารชนิดใดชนิดหนึ่งมี
ถลกบาตรเปนตน. แตแมผากรองน้ํามีขนาดเทาจีวรอยางต่ําที่ตองวิกัป
ไมควร. จีวรใด ไมพอที่จะอธิษฐานไมพอที่จะวิกัป, จีวรนั้น ควร
ทุกอยาง. ถาแมนเปนผาเปลือกฟูกมีขนาดเทาเตียง ก็สมควรเหมือนกัน.
ก็จะปวยกลาวไปไยในผาถลกบาตรเปนตนเลา ? บทที่เหลือมีอรรถตื้น
ทั้งนั้น.
บรรดาสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๖ เปนทั้งกิริยา
ทั้งอกิริยา เปนโนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ กายกรรม
วจีกรรม มีจติ ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
พรรณนาจีวรปฏิคคหณสิกขาบทที่ ๕ จบ
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จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๕๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนัน้ ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปนผูเชี่ยวชาญแสดงธรรมีกถา จึงเศรษฐีบุตรผูหนึ่ง
เขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร ครั้นแลวอภิวาทที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอุปนันทศากยบุตรได
ชี้แจงดวยธรรมีกถาใหเศรษฐีบุตรสมาทาน อาจหาญ ราเริงแลว
เศรษฐีบุตรนั้น อันทานพระอุปนันทศากยบุตรชี้แจง ดวยธรรมีกถา ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริงแลว ไดปวารณาทานพระอุปนันทศากยบุตรในทันใดนั้นแลอยางนี้วา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาพึงบอก
สิ่งที่ตองประสงค คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปน
ปจจัยของภิกษุไข ซึ่งขาพเจาสามารถจะจัดถวายแดพระคุณเจาได
ทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดกลาวคํานี้กะเศรษฐีบุตรนั้นวา ถา
ทานประสงคจะถวายแกอาตมา ก็จงถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้
เศรษฐีบุตรไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดิน
ไปมีผาผืนเดียวดูกระไรอยู
โปรดรออยูชั่วเวลาที่กระผมกลับไปบาน
กระผมไปถึงบานแลว จักจัดสงผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้ หรือผาที่ดี
กวานี้มาถวาย
แมครั้งที่สองแล ทานพระอุปนันทศากยบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะ
เศรษฐีบุตรนั้นวา ถาทานประสงคจะถวายแกอาตมา ก็จงถวายผาสาฎก
ผืนหนึ่งจากผาเหลานี้
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เศรษฐีบุตรไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดิน
ไปมีผาผืนเดียวดูกระไรอยู
โปรดรออยูชั่วเวลาที่กระผมกลับไปบาน
กระผมไปถึงบานแลว จักจัดสงผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้ หรือผาที่ดี
กวานี้มาถวาย
แมครั้งที่สามแล ทานพระอุปนันทศากยบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะ
เศรษฐีบุตรนั้นวา ถาทานประสงคจะถวายแกอาตมา ก็จงถวายผาสาฎก
ผืนหนึ่งจากผาเหลานี้
เศรษฐีบุตรไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตร
จะเดินไปมีผาผืนเดียวดูกระไรอยู โปรดรออยูชั่วเวลาที่กระผมกลับไปบาน
กระผมไปถึงบานแลว จักจัดสงผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้ หรือผาที่
ดีกวานี้ มาถวาย
ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาวพอวา ทานไมประสงคจะถวาย
ก็จะปวารณาทําไม ทานปวาณาแลวไมถวาย จะมีประโยชนอะไร
ครั้นเศรษฐีบุตรนั้นถูกทานพระอุปนันทศากยบุตรแคะได จึงได
ถวายผาสาฎกผืนหนึ่งแลวกลับไป ชาวบานพบเศรษฐีบุตรนั้นแลวถามวา
นาย ทําไมทานจึงมีผาผืนเดียวเดินกลับมา จึงเศรษฐีบุตรไดเลาเรื่องนั้น
แกชาวบานเหลานั้น ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้มักมาก ไมสนั โดษ จะปฏิบัติใหถูก
ตองตามที่เขาขอผัดโดยธรรมสักหนอยก็ไมได เมือ่ เศรษฐีบุตรกระทําการ
ขอผัดโดยธรรม ไฉนจึงไดถือเอาผาสาฎกไปเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
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ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงไดขอจีวรตอเศรษฐีบุตรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกอนอุปนันทะ ขาววา เธอขอจีวรตอเศรษฐีบุตรจริงหรือ
ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นอุปนันทะ เขาเปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา คนที่มิใชญาติ ยอมไมรกู ารกระทําอันสมควร หรือไมสมควร
ของที่มีอยูหรือไมมี ของคนที่ไมใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น เธอยังขอ
จีวรตอเศรษฐีบุตรผูมิใชญาติได การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่นไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยาง
อื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนพระอุปนันทะ โดยอเนกปริยาย
ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก
ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับ
วาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:-
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พระบัญญัติ
๒๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใดขอตอพอเจาเรือนก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ดี
ผูมิใชญาติ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแก
ภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ
พระอนุบัญญัติ
เรื่องภิกษุเดินทางถูกแยงชิงจีวร
[๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุหลายรูปเดินทางจากเมืองสาเกต
สูพระนครสาวัตถี พวกโจรในระหวางทางไดออกแยงชิงจีวรภิกษุเหลานั้น
ภิกษุเหลานั้นรังเกียจอยูวา การขอจีวรตอพอเจาเรือน หรือแมเจาเรือน
ผูมิใชญาติ พระผูมีพระภาคเจาทรงหามไวแลว จึงไมกลาขอ พากัน
เปลือยกายเดินไปถึงพระนครสาวัตถี แลวกราบไหวภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ทั้งหลายพูดกันอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวกทีก่ ราบไหวภิกษุทั้งหลาย
เหลานี้ เปนอาชีวกจริง ๆ
ภิกษุผูเปลือยกายเหลานั้นตอบวา พวกกระผมไมใชอาชีวก ขอรับ
พวกกระผมเปนภิกษุ
ภิกษุทงั้ หลายไดเรียนทานพระอุบาลีวา ขาแตทานพระอุบาลี โปรด
สอบสวนภิกษุเหลานี้
ภิกษุผูเปลือยกายเหลานั้น ถูกทานพระอุบาลีสอบสวน ไดแจงเรื่อง
นั้นแลว
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ครั้นทานพระอุบาลีสอบสวนภิกษุเหลานั้นแลว ไดแจงแกภิกษุ
ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย พวกเปลือยกายเหลานี้เปนภิกษุ จงใหจีวร
แกภิกษุเหลานั้นเถิด
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย
จึงไดเปลือยกายเดินมาเลา ธรรมดาภิกษุควรจะตองปกปดดวยหญาหรือ
ใบไมเดินมา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ทรงอนุญาตใหขอจีวรได
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูถูกโจรแยงชิงจีวรไป หรือ
มีจีวรหาย ขอจีวรตอพอเจาเรือน หรือแมเจาเรือน ผูมิใชญาติได
เธอเดินไปถึงวัดใดกอน ถาจีวรสําหรับวิหารก็ดี ผาลาดเตียงก็ดี
ผาลาดฟนก็ดี ผาปูที่นอนก็ดี ของสงฆในวัดนั้นมีอยู จะถือเอาผาของ
สงฆนั้นไปหมดวยคิดวา ไดจีวรนั้นมาแลว จักคืนไวดังเกา ดังนี้ก็ควร
ถาจีวรสําหรับวิหารก็ดี ผาลาดเตียงก็ดี ผาลาดฟนก็ดี ผาปูนอนก็ดี
ของสงฆไมมี ตองปกปดดวยหญาหรือใบไมเดินมา ไมพึงเปลือยกาย
เดินมา ภิกษุใดเปลือยกายเดินมา ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:-
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พระอนุบัญญัติ
๒๕. ๖. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ขอจีวรตอพอเจาเรือนก็ดี ตอแม
เจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ นอกจากสมัย เปนนิสสัคติยปาจิตตีย สมัย
ในคํานั้นดังนี้ ภิกษุเปนผูมีจีวรถูกชิงเอาไปก็ดี มีจีวรฉิบหายก็ดี
นี้สมัยในคํานั้น.
เรื่องภิกษุเดินทางถูกแยงชิงจีวร จบ
สิกขาบทวิภังค
[๕๕] บทวา อนึ่ง...ใด ความวาผูใด คือผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม
เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ช่อื วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา
ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไม
กําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกัน
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อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา
ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
ทีช่ ื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกันทางมารดาก็ดี ทาง
บิดาก็ดี ตลอด ๗ ชั่วอายุของบุรพชนก
ทีช่ ื่อวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน
ที่ชื่อวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรือน
ทีช่ ื่อวา จีวร ไดแก จีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา.
บทวา นอกจากสมัย คือ ยกเวนสมัย
ทีช่ ื่อวา เปนผูมีจีวรถูกชิงเอาไป ไดแก จีวรของภิกษุผูถูกชิงเอา
ไป คือ ถูกพวกราชาก็ดี พวกโจรก็ดี พวกนักเลงก็ดี หรือพวกใด
พวกหนึ่ง ชิงเอาไป
ทีช่ ื่อวา มีจีวรฉิบหาย คือ จีวรของภิกษุถูกไฟไหมก็ดี ถูกน้ําพัด
ไปก็ดี ถูกหนูหรือปลวกกัดก็ดี เกาเพราะใชสอยก็ดี
ภิกษุขอ นอกจากสมัย เปนทุกกฏในประโยคที่ขอ เปนนิสสัคคีย
ดวยไดจีวรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพงึ เสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-
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ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิใช
ญาติ นอกจากสมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
เทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิ
ใชญาติ นอกจากสมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แก
ทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:-
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ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิใช
ญาติ นอกจากสมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๕๖] พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร
นอกจากสมัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร นอกจากสมัย เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ขอจีวร นอกจาก
สมัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
พอเจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร...ตองอาบัติ
ทุกกฏ พอเจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร... ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
พอเจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ... ไมตองอาบัติ
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อนาปตติวาร
[๕๗] ภิกษุขอในสมัย ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคน
ปวารณา ๑ ภิกษุขอเพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ ภิกษุจายมาดวยทรัพย
ของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ
จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๖
พรรณนาอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท
อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจา
จะกลาวตอไป:- ในอญัญาตกวิญญัตติสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอ
ไปนี้:[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระอุปนันทศากยบุตร]
สองบทวา อุปนนฺโท สกฺยปุตฺโต ไดแก บรรดาภิกษุผูบวช
จากศากยตระกูลประมาณแปดหมื่นรูป พระอุปนันทศากยบุตรเปนภิกษุ
เลวทราม มีชาติโลเล.
บทวา ปฏโ ไดแก เปนผูฉลาด สามารถ เฉียบแหลมถึงพรอม
ดวยเสียง คือประกอบดวยความเปนผูมีลูกคอไพเราะ.
บทวา กิสมฺ ึ วิย มีความวา ดูเหมือนกระไรอยู ดูเปนผูมี
ความเศราหมอง คือเปนดุจจะสะทกสะทาน ดุจจะหวาดสะดุงดวยอํานาจ
หิริและโอตัปปะ.
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บทวา อทฺธานมคฺค มีความวา ทางยาว กลาวคือทางไกลไมใช
ทางถนนในเมือง.
คําวา เต ภิกขู ู อจฺฉินฺทึสุ มีความวา ไดปลน คือไดแยงชิง
เอาบาตรและจีวรของภิกษุเหลานั้นไป.
บทวา อนุยฺุชาหิ ความวา ทานโปรดสอบถาม เพื่อตองการ
ทราบความเปนภิกษุ.
บทวา อนุยฺุชิยมานา ความวา ภิกษุเหลานั้นถูกทานพระอุบาลี
สอบสวนถึงการบรรพชา อุปสมบท การอธิษฐานบาตรและจีวรเปนตน
อยู.
ขอวา เอตมตฺถ อาโรเจสุ มีความวา ทูลใหทราบวาเปนภิกษุ
แลว ไดกราบทูลเรื่องที่ภิกษุเหลานั้นกลาว โดยนัยเปนตนวา เปนผู
เดินทางไกลจากเมืองสาเกตสูพระนครสาวัตถี.
[เมือ่ ถูกโจรชิงเอาจีวรไปหามเปลือยกายเดินทาง]
ในคําวา อฺาตก คหปตึ วา เปนตน ผูศึกษาพึงทราบ
อนุปุพพีกถา ตั้งตนแตคําที่ตรัสไวขางหนาวา ปกปดแลวดวยหญาหรือ
ดวยใบไม เปนตน โดยนัยดังจะกลาวตอไปอยางนั้น:ถาพวกภิกษุหนุมเห็นพวกโจรแลวถือเอาบาตรและจีวรหนีไป, พวก
โจรชิงเอาเพียงผานุงและผาหมของพระเถระทั้งหลายเทานั้นไป, พระเถระ
ทั้งหลายยังไมควรใหขอจีวรทีเดียวกอน, ยังไมควรจะหักกิ่งไมและเด็ด
ใบไม. ถาพวกภิกษุหนุมทิ้งหอของทั้งหมดหนีไป, พวกโจรชิงเอาผานุง
และผาหมของพระเถระและหอสิ่งของนั้นไป, พวกภิกษุหนุมมาแลว ยัง
ไมควรใหผานุงและผาหมของตนแกพระเถระทั้งหลายกอน. เพราะวาพวก
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ภิกษุผูมิไดถูกโจรชิงเอาจีวรไป ยอมไมไดเพื่อจะหักกิ่งไมและใบไมเพื่อ
ประโยชนแกตน, แตยอมได (เพื่อจะหักกิ่งไมและใบไม) เพื่อประโยชน
แกพวกภิกษุผูถูกโจรชิงเอาจีวรไป. และพวกภิกษุผูถูกโจรชิงเอาจีวรไป
ยอมได (เพื่อหักกิ่งไมและใบไม) เพื่อประโยชนทั้งแกตนเองทั้งแกคนอื่น.
เพราะฉะนั้น พระเถระทั้งหลายพึงหักกิ่งไมและใบไมเอาปอเปนตนถักแลว
พึงใหแกพวกภิกษุหนุม หรือพวกภิกษุหนุมหักเพื่อประโยชนแกพระเถระทั้งหลาย ถักแลวใหแกพระเถระเหลานั้นที่มือ หรือไมให ตนนุง
เสียเอง แลวใหผานุงและผาหมของตนแกพระเถระทั้งหลาย. ไมเปน
ปาจิตตีย เพราะพรากภูตคามเลย. ไมเปนทุกกฏ เพราะทรงผาธงชัยของ
พวกเดียรถียน ั้น.
ถาในระหวางทางมีลานของพวกชางยอม หรือพบเห็นชาวบาน
เหลาอื่นผูเชนนั้นเขา, พึงใหขอจีวร. และพวกชาวบานที่ถูกขอเหลานั้น
หรือชาวบานพวกอื่น เห็นพวกภิกษุนุงกิ่งไมและใบไมแลวเกิดความ
อุตสาหะถวายผาเหลาใดแกภิกษุเหลานั้น. ผาเหลานั้นจะมีชายหรือไมมีชาย
ก็ตาม มีสีตาง ๆ เชนสีเขียวเปนตนก็ตาม เปนกัปปยะบาง เปนอกัปปยะ
บาง, ทั้งหมด ภิกษุเหลานั้นควรนุงและควรหมไดทั้งนั้น เพราะพวกเธอ
ตั้งอยูในฐานผูถูกโจรชิงจีวร. จริงอยู แมในคัมภีรปริวาร ทานก็กลาว
คํานี้ไววา
ผาที่ไมไดทํากัปปะ ทั้งไมไดยอมดวยน้ํายอม
ภิกษุพึงนุงหมไปไดตามปรารถนา และเธอไมตอง
อาบัติ, ก็ธรรมนั้น อันพระสุคตเจาทรงแสดงแลว,
ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
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จริงอยู ปญหาขอนี้ ทานกลาวหมายถึงภิกษุผูถูกโจรชิงจีวร.
ก็ถาวา ภิกษุทั้งหลายสมาคมกับพวกเดียรถีย และพวกเดียรถียนั้นถวาย
จีวรคากรอง เปลือกไมกรอง และผลไมกรอง, แมผาเหลานั้นควรที่ภิกษุ
จะนุงหมไดไมรับเอาลัทธิ คือ แมนุงหมแลว ก็ไมพึงถือลัทธิ (ของเขา).
บัดนี้ บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐาน ในคําวา ภิกษุเดินไปถึงวัด
ใดกอน, ถาจีวรสําหรับวิหาร หรือของสงฆในวัดนั้น มีอยู เปนตนวา
ที่ชื่อวา จีวรสําหรับวิหาร คือ จีวรที่พวกชาวบานใหสรางวัดแลว เตรียม
จีวรไวดวยกลาววา ปจจัย ๔ เปนของสวนตัวของพวกเราเทานั้น จงถึง
การใชสอย แลวตั้งไวในวัดที่ตนใหสราง จีวรนี้ ชื่อวา จีวรสําหรับวิหาร.
เครื่องปูลาดบนเตียง ทานเรียกวา เครื่องลาดขางบน.
เครื่องปูลาดที่ทําดวยเศษผา เพื่อตองการจะรักษาพื้นที่ทําบริกรรม
ทานเรียกวา ผาลาดพื้น. ภิกษุทั้งหลายลาดเสื่อออนบนเครื่องลาดนั้น
แลว เดินจงกรม.
เปลือก (ปลอก) ฟูกรองเตียง หรือฟูกรองตั่ง ชื่อวา เปลือกฟูก.
ถาเปลือกฟูกเขายัดไวเต็ม, แมจะรื้อออกแลวถือเอา ก็ควร. บรรดาจีวร
สําหรับวิหารเปนตนเหลานี้ ดังกลาวมาอยางนี้ จีวรทีมีอยูในวัดนั้น พวก
ภิกษุที่ถูกโจรชิงเอาไป แมไมขออนุญาตจะถือเอานุงหรือหมก็ได. ก็แล
การนุงหรือการหมนั้น ยอมไดดวยความประสงควา เราได (ผานุงหรือ
ผาหมแลว ) จักตั้งลงไว คือ จักเก็บไวอยางเดิม, ยอมไมได โดยการ
ขาดมูลคา (การถือเอาเปนกรรมสิทธิข์ องตน). ก็แล ครั้นได (ผานุงหรือ
ผาหม) จากญาติ หรือจากอุปฏฐาก หรือแมจากที่แหงใดแหงหนึ่งอื่นแลว
พึงกระทําใหกลับเปนปกติเดิมทีเดียว. ภิกษุไปยังตางถิ่นแลว พึงเก็บไว
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ในอาวาสของสงฆแหงหนึ่ง เพื่อประโยชนแกการใชสอย โดยการใชสอย
เปนของสงฆ. ถาจีวรสําหรับวิหารนั้น ชํารุด หรือหายไป โดยการใชสอย
ของภิกษุนั้น ไมเปนสินใช. แตถาวา ภิกษุไมไดผาอะไร ๆ บรรดา
ผาเหลานี้ มีผาของคฤหัสถเปนตน มีเปลือกฟูกเปนที่สุด มีประการ
ดังกลาวแลว, เธอพึงเอาหญา หรือใบไมปกปดเเลวมาเถิด ฉะนี้แล.
จีวรแมที่อาจารยและอุปชฌาย ผูถูกโจรชิงจีวรไป ขอกะชนเหลา
อื่นวา นําจีวรมาเถิด อาวุโส ! แลวถือเอาไป หรือถือเอาไปดวยวิสาสะ
ยอมควรเพื่อจะกลาววา ถึงการสงเคราะหเขา ในคําวา เกหิจิ วา
อจฺฉินฺน (ถูกใคร ๆ ชิงเอาไปก็ดี) นี้.
อนึ่ง แมจีวรที่พวกนิสิตปกปดดวยหญา และใบไมดวยตนเองแลว
ถวายแกภิกษุมีอาจารยและอุปชฌายเปนตน
ผูถูกโจรชิงจีวรยอมควร
เพื่อจะกลาววา ถึงการสงเคราะหเขา ในคําวา ปริโภคชิณฺณ วา
(ใชสอยเกาไปก็ดี) นี้. จริงอยู เมื่อมีเนื้อความที่ควรกลาวอยางนั้น ภิกษุ
เหลานั้นจักเปนผูตั้งอยูในฐานเปนผูถูกชิงจีวร และในฐานเปนผูมีจีวรหาย
แท. เพราะฉะนั้น อนาบัติในเพราะวิญญัตติ และในเพราะบริโภคอกัปปยจีวร จักเปนของสมควรแกภิกษุเหลานั้นแล.
ในคําวา าติกาน ปวาริตาน นี้ บัณฑิตพึงเห็นความอยางนี้
วา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูออกปากขอ คือ ผูออนวอนขอกะญาติและคน
ปวารณาวา พวกทานจงถวายของตน แกภิกษุเหลานี้, แทจริง ไมมี
อาบัติหรืออนาบัติ แกภิกษุทั้งหลายที่พวกญาติปวารณาเเลว.*
แมในคําวา อตฺตโน ธเนน นี้ บัณฑิตก็พึงเห็นความอยางนี้วา
* แปลตามอัตถโยชนา ๑/๕๔๑. ญาตกาน ปวาริตานนฺติ ญาตเกหิ ปริวาริตาน ภกฺขูน-ผูชําระ.
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ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูออกปากขอ คือผูสั่งใหจาย หรือสั่งใหแลกเปลี่ยน
ดวยกัปปยภัณฑของตน โดยกัปปยโวหารเทานั้น.
อนึ่ง ในคําวา ปวาริตาน นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:- ในปจจัยทั้งหลาย
ที่เขาปวารณาไวดวยอํานาจแหงสงฆ ควรขอแตพอประมาณเทานั้น. ใน
การปวารณาเฉพาะบุคคล ควรขอแตเฉพาะสิ่งของที่เขาปวารณาเหมือนกัน .
แทจริง คนใดปวารณาดวยจตุปจจัยกําหนดไวเองทีเดียว แลวถวาย
สิ่งของที่ตองการโดยอาการอยางนั้น คือ ยอมถวายจีวรตามสมควรแกกาล
ยอมถวายอาหารมีขาวตมและขาวสวยเปนตนทุก ๆ วัน, กิจที่จะตองออก
ปากขอกะคนเชนนั้น ไมมี. สวนบุคคลใดปวารณาแลว ยอมไมให เพราะ
เปนผูเขลา หรือเพราะหลงลืมสติ, บุคคลนั้น อันภิกษุควรขอ. บุคคล
กลาววา ผมปวารณาเรือนของผม, ภิกษุพึงไปสูเรือนของบุคคลนั้นแลว
พึงนั่ง พึงนอน ตามสบาย ไมพึงรับเอาอะไร ๆ. สวนบุคคลใด กลาววา
ผมขอปวารณาสิ่งของที่มีอยูในเรือนของผม ดังนี้, พึงขอสิ่งของที่เปน
กัปปยะซึ่งมีอยูในเรือนของบุคคลนั้น. ในกุรุนทีกลาววา แตภิกษุจะนั่ง
หรือจะนอนในเรือน ไมได.
ในคําวา อฺสฺสตฺถาย นี้ มีอรรถอยางหนึ่ง ดังนี้วา ไมเปน
อาบัติแกภิกษุผูขอกะญาติและคนปวารณาของตน เพื่อประโยชนแกตนเอง
อยางเดียวหามิได โดยทีแ่ ท ขอเพื่อประโยชนแกภิกษุอื่น ก็ไมเปนอาบัติ.
สวนอรรถอยางที่สองในบทวา อฺสฺส นี้ ดังตอไปนี้วา ไมเปน
อาบัติแกภิกษุผูออกปากขอกะญาติและคนปวารณาของภิกษุอื่น เพื่อประ-
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โยชนแกภิกษุนั้นนั่นเอง คือ พระพุทธรักขิต ซึ่งไดโวหารวา ผูอื่น*.
คําที่เหลือมีอรรถตื้นทั้งนัน้ .
บรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทแมนี้ก็มีสมุฏฐาน ๖
เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม
มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
พรรณนาอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบทที่ ๖ จบ
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องของพระฉัพพัคคีย
[๕๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
พระฉัพพัคคียเขาไปหาภิกษุทั้งหลายผูมีจีวรถูกชิงไป แลวกลาวอยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย การขอจีวรตอพอเจาเรือนหรือแมเจาเรือนผูมิใชญาติ
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแกภิกษุผูมีจีวรถูกชิงไป หรือผูมีจีวร
ฉิบหายแลว ทานทั้งหลายจงขอจีวรเถิด
ภิกษุเหลานั้นกลาววา พอแลว ขอรับ พวกผมไดจีวรมาแลว
ฉ. พวกผมจะขอเพื่อประโยชนของพวกทาน
ภิ. จงขอเถิด ขอรับ
* อตฺถโยชนา ๑/๕๔๒/ กําหนดใหแปลวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูขอปจจัยทั้งหลายที่พวก
ญาติของพวกภิกษุอนื่ ปวารณาไว เพื่อประโยชนแกพระพุทธรักขิต หรือพระธรรมรักขิต
นั้นนั่นแล-ผูไดโวหารวา "ภิกษุอนื่ " - ผูชําระ.
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ลําดับนั้น พระฉัพพัคคียเขาไปหาพวกพอเจาเรือนผูมิใชญาติ แลว
กลาวคํานี้วา ทานทั้งหลาย พวกภิกษุที่มีจีวรถูกชิงไปมาแลว ขอทาน
ทั้งหลายจงถวายจีวรแกพวกเธอ ดังนี้แลว ขอจีวรไดมาเปนอันมาก
ครั้งนั้น บุรุษหนึง่ นั่งอยูในที่ชุมชน พูดกะบุรุษอีกผูหนึ่งวา
พระคุณเจาทั้งหลาย ผูมจี ีวรถูกชิงไปมาแลว ขาพเจาไดถวายจีวรแกทาน
เหลานั้นแลว แมบุรุษอีกผูหนึ่งนั้นก็กลาวอยางนี้วา แมขาพเจาก็ไดถวาย
ไปแลว แมบุรุษอื่นอีกก็กลาวอยางนี้วา แมขา พเจาก็ไดถวายไปแลว
บุรุษเหลานั้นจึงพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไมรูจักประมาณ ขอจีวรมามากมายเลา
พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จักทําการคาผาหรือจักตั้งรานขายผา
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดไมรูจักประมาณ ขอจีวรมามากมายเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอไมรูจักประมาณ ขอจีวรมาไว
มากมาย จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
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พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไมรูจักประมาณ ขอ
จีวรมาไวมากมายเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไป
เพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผมู ีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
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อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุนชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
กอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๖. ๗. ถาพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติปวารณา
ตอภิกษุนั้น ดวยจีวรเปนอันมาก เพื่อนําไปไดตามใจ ภิกษุนั้นพึง
ยินดีจีวร มีอตุ ราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางมาก จากจีวรเหลานั้น ถา
ยินดียิ่งกวานั้น เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
สิกขาบทวิภังค
[๕๙] บทวา ถา...ตอภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูมีจีวรถูกชิงไป.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือไมใชคนเนื่องถึงกันทางมารดาก็ดี ทาง
บิดาก็ดี ตลอด ๗ ชั่วอายุของบุรพชนก.
ที่ชื่อวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน.
ที่ชื่อวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรือน.
บทวา ดวยจีวรเปนอันมาก คือ จีวรหลายผืน.
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บทวา ปวารณา...เพื่อนําไปไดตามใจ คือ ปวารณาวา ทานตอง
การจีวรเทาใด ก็จงรับไปเทานั้นเถิด
คําวา ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยาง
มาก จากจีวรเหลานั้น ความวา ถาจีวรหาย ๓ ผืน เธอพึงยินดีเพียง
๒ ผืน หาย ๒ ผืน พึงยินดีเพียงผืนเดียว หายผืนเดียวอยาพึงยินดีเลย
คําวา ถายินดียิ่งกวานั้น ความวา ขอมาไดมากกวานั้น เปน
ทุกกฏในประโยคที่ยินดีเกินกําหนด เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา ตองเสีย
สละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนดตอเจา
เรือนผูมิใชญาติ เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้
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เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนดตอเจาเรือน
ผูมิใชญาติ เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงพึงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนดตอเจาเรือน
ผูมิใชญาติ เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๖๐] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวรเกิน
กําหนด เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
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เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวรเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ขอจีวรเกินกําหนด
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร... ตองอาบัติ
ทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร...ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ...ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๑] ภิกษุนําเอาไปดวยคิดวา จักนําจีวรที่เหลือมาคืน ๑ เจาเรือน
ถวายบอกวา จีวรที่เหลือจงเปนของทานรูปเดียว ๑ เจาเรือนไมไดถวาย
เพราะเหตุจีวรถูกชิงไป ๑ เจาเรือนไมไดถวายเพราะเหตุจีวรหาย ๑ ภิกษุ
ขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ
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จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๗
พรรณนาตทุตตริสิกขาบท
ตทุตตริสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาวตอไป:ในตทุตตริสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องปวารณาเพื่อนําไป]
ศัพทวา อภิ ในคําวา อภิหฏุ เปนอุปสรรค. มีอรรถวา เพื่อ
นําไป. มีคําอธิบายวา เพื่อถือเอา.
บทวา ปวาเรยฺย มีความวา พึงใหปรารถนา คือ ใหเกิดความ
ปรารถนา ความพอใจ, อธิบายวา พึงบอก คือ พึงนิมนต. เพื่อทรง
แสดงอาการที่ผูปวารณาเพื่อใหนําไปจะพึงกลาว พระผูมีพระภาคเจา จึง
ตรัสบทภาชนะแหงบทวา อภิหฏุ ไวอยางนี้วา ทานตองการจีวรเทาใด
ก็จงรับไปเทานั้นเถิด. อีกอยางหนึ่ง ในบาทคาถานี้วา เนกฺขมฺม หฏ-ุ
เขมโต มีอรรถวา ทิสฺวา (เห็นแลว) ฉันใด, สองบทวา อภิหฏุ
ปวาเรยฺย แมในสิกขาบทนี้ ก็มีอรรถวา เขานํามาแลวปวารณา ฉันนั้น.
การนํามาในคําวา อภิหริตฺวา นั้น มี ๒ อยางคือ การนํามาดวย
กายอยาง ๑ การนํานาดวยวาจาอยาง ๑. พอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี
ผูมิใชญาติ นําผาทั้งหลายมาดวยกายแลววางไวที่ใกลเทา พึงปวารณา
กลาววา ทานตองการจีวรเทาใด ก็จงรับไปเทานั้นเถิด. อนึ่ง พึงกลาว
ปวารณาดวยวาจาวา เรือนคลังผาของพวกขาพเจา เต็มบริบูรณ, ทาน
ตองการจีวรเทาใด ก็จงรับไปเทานั้นเถิด. ก็เพราะรวมการนํามาทั้งสอง
นั้นเขาเปนอันเดียวกัน ตรัสเรียกวา ปวารณาเพื่อนําไป.
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บทวา สนฺตรุตฺตรปรม มีวิเคราะหวา ผาอุตราสงค กับอันตรวาสก เปนอยางยิ่งแหงจีวรนั้น; เหตุนั้น จีวรนัน้ จึงชื่อวา มีอุตราสงค
กับอันตรวาสกเปนอยางยิ่ง. มีคําอธิบายวา ผาหมกับผานุง เปนกําหนด
อยางสูงแหงจีวรนั้น.
หลายบทวา ตโต จีวร สาทิตพฺพ มีความวา ภิกษุพึงถือเอาจีวร
มีประมาณเทานี้ จากจีวรที่คฤหบดี หรือ คฤหปตานี ผูมิใชญาตินํามา
ใหนั้น, อธิบายวา ไมควรรับเกินกวานี้. ก็เพราะวาภิกษุผูมีเพียงไตรจีวร
เทานั้น ถูกโจรชิงเอาจีวรไปหมด ควรปฏิบัติอยางนี้, ภิกษุอื่นควร
ปฏิบัติแมอยางอื่น; ฉะนั้น เพื่อจะทรงแสดงวิภาคนั้น พระผูม ีพระภาคเจา
จึงตรัสบทภาชนะเเหงบทวา ตโต จีวร สาทิตพฺพ นั้น โดยนัยมีวา สเจ
ตีณิ นฏานิ โหนฺติ เปนตน.
วินิจฉัยในคําวา สเจ ตีณิ นฏานิ เปนตนนั้น ดังตอไปนี้:ถาภิกษุใดมีจีวรหาย ๓ ผืน, ภิกษุนั้น พึงยินดี ๒ ผืน. คือจักนุง
ผืนหนึ่ง หมผืนหนึ่ง แลวแสวงหาอีกผืนหนึ่งจากที่แหงภิกษุผูเปนสภาค
กัน . ภิกษุใด มีจีวรหาย ๒ ผืน ภิกษุนั้น พึงยินดีผืนเดียว. ถาภิกษุ
เที่ยวไปโดยปกติดวยอุตราสงคกับอันตรวาสก พึงยินดี ๒ ผืน. เมื่อยินดี
เชนนั้น จักเปนผูเสมอกับภิกษุผูยินดีผืนเดียวนั่นเอง. หายผืนเดียว ไม
พึงยินดี. ภิกษุใดมีจีวรหายไปผืนเดียวในบรรดาจีวร ๓ ผืน, ภิกษุนั้น
ไมควรยินดี. แตบรรดาจีวร ๒ ผืน ของภิกษุใดหายผืนเดียว, เธอพึง
ยินดีผืนเดียว. แตของภิกษุใด มีผืนเดียวเทานั้น และจีวรผืนนั้นหาย,
ภิกษุนั้น พึงยินดี ๒ ผืน. แตสําหรับภิกษุนี้ เมื่อหายไปทั้ง ๕ ผืน พึง
ยินดี ๒ ผืน. เมื่อหาย ๔ ผืน พึงยินดีผืนเดียว. เมื่อหาย ๓ ผืน ไมพึง
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ยินดีอะไร ๆ เลย. ก็ในจีวรที่หายไป ๒ ผืน หรือ ๑ ผืน จะตองกลาว
ไปทําไมเลา ? จริงอยู ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง พึงตั้งอยูในความเปนผูมี
อุตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางยิ่ง. ยิ่งกวานั้นไปยอมไมได, คําดังกลาว
มานี้ เปนลักษณะในขอนี้.
สองบทวา เสสก อาหริสฺสามิ มีความวา ขาพเจา จักทําจีวร
สองผืนแลว จักนําผาที่เหลือมาคืนให.
บทวา น อจฺฉินฺนการณา มีความวา พวกทายกถวายดวยอํานาจ
แหงคุณมีความเปนพหูสูตเปนตน.
ในบทวา าตกน เปนตน มีความวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผู
ยินดีจีวรของพวกญาติถวาย ผูยินดีของพวกคนปวารณาถวาย ผูยินดี
(จีวรที่จายมา) ดวยทรัพยของตน.
อนึ่ง ในอรรถกถาทั้งหลาย ทานกลาววา ตามปกตินั่นแลจะขอ
จีวรแมมากในที่แหงญาติและคนปวารณา ก็ควร, เพราะเหตุที่ถูกโจร
เปนตนชิงไป ควรจะขอแตพอประมาณเทานั้น. คํานั้นไมสมดวยพระบาลี. ก็เพราะสิกขาบทนี้ พระผูมพี ระภาคเจาทรงบัญญัติ ในเพราะเรื่อง
ขอเพื่อประโยชนแกคนอื่นเทานั้น; เพราะฉะนั้น ในสิกขาบทนี้ พระองค
จึงไมตรัสวา เพื่อประโยชนแกคนอื่น. คําที่เหลือมีอรรถตื้นทัง้ นั้น .
บรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทแมนี้ ก็มีสมุฏฐาน ๖
เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
พรรณนาตทุตตริสิกขาบทที่ ๗ จบ
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จีวรวรรค สิกขายทที่ ๘
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๖๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นบุรุษ
ผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะภรรยาวา ฉันจักยังทานพระอุปนันทะใหครองจีวร
ภิกษุรูปหนึ่งผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ไดยินบุรุษนั้นกลาว
คํานี้ จึงเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโส อุปนันทะ ทานเปนผูมีบุญมาก ใน
สถานที่โนน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะภรรยาวา ฉันจักยังทานพระอุปนันทะใหครองจีวร
ทานพระอุปนันทะกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาเปนอุปฏฐากของผม
ครั้นแลวทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดเขาไปหาบุรุษนั้นแลวสอบถาม
เขาวา จริงหรือ ขาววา ทานประสงคจะใหอาตมาครองจีวร
บุ. ความจริง ผมตั้งใจไวอยางนี้วา จักยังทานพระอุปนันทะให
ครองจีวร
อุ. ถาทานประสงคจะใหอาตมาครองจีวร ก็จงใหครองจีวรชนิดนี้
เถิด เพราะจีวรที่อาตมาไมใช แมครองแลวจักทําอะไรได
บุรุษนัน้ จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในขณะนั้นวา พระสมณะเชื้อสายพระะศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสนั โดษ จะให
ครองจีวรก็ทําไดไมงาย ไฉนพระคุณเจาอุปนันทะ อันเราไมไดปวารณา
ไวกอนจึงไดเขามาหา แลวถึงการกําหนดในจีวรเลา
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ภิกษุทั้งหลาย ไดยินบุรุษนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาพอเจาเรือน ถึง
การกําหนดในจีวรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกอนอุปนันทะ ขาววา เธออันเขาไมไดปวารณาไวกอน
ไดเขาไปหาพอเจาเรือนแลว ถึงการกําหนดในจีวร จริงหรือ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นอุปนันทะ เขาเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรษุ การ
กระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา คนที่มิใชญาติยอมไมรูการกระทําอันสมควร
หรือไมสมควร ของที่มีอยูหรือไมมี ของคนที่มิใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น
เธออันเขาไมไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาพอเจาเรือนผูมิใชญาติ
แลวถึงการกําหนดในจีวรได การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
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ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อ
ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยาง
อื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดย
อเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปน
คนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความ
เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ
กําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสม
แกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุท้งั หลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:-
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พระบัญญัติ
๒๗. ๘. อนึ่ง มีพอ เจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติตระเตรียมทรัพย สําหรับจายจีวรเฉพาะภิกษุไววา เราจักจายจีวรดวย
ทรัพยสําหรับจายจีวรนี้แลว ยังภิกษุชื่อนี้ใหครองจีวร ถาภิกษุนั้นเขา
ไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาแลว ถึงการกําหนดในจีวรในสํานัก
ของเขาวา ดีละ ทานจงจายจีวรเชนนั้น หรือเชนนี้ ดวยทรัพย
สําหรับจายจีวรนี้ แลวยังรูปใหครองเถิด เปนนิสสัคติยปาจิตตีย ถือ
เอาความเปนผูใครในจีวรดี.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ
สิกขาบทวิภังค
[๖๓] บทวา อนึ่ง...เฉพาะภิกษุ ความวา เพื่อประโยชนของ
ภิกษุ คือทําภิกษุใหเปนอารมณแลวใครจะใหภิกษุครอง
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี
ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ ชั่วอายุของบุรพชนก
ที่ชื่อวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน
ทีช่ ื่อวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรือน
ทีช่ ื่อวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกว
มุกดา แกวลาย แกวผลึก ผา ดาย หรือฝาย.
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ คือ ดวยทรัพยที่เขาจัดหาไว
เฉพาะ.
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บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน.
บทวา ใหครอง คือ จักถวาย
คําวา ถาภิกษุนั้น...ในสํานักของเขา ไดแก ภิกษุที่เขาตระเตรียม
ทรัพยสําหรับจายจีวรไวถวายเฉพาะ.
บทวา เขาไมไดปวารณากอน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไว
กอนวา ทานเจาขา ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักจายจีวรเชนไร
ถวายทาน.
บทวา เขาไปหาแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในที่แหงใด
แหงหนึ่ง.
บทวา ถึงการกําหนดในจีวร คือ กําหนดวา ขอใหยาว ขอให
กวาง ขอใหเนื้อแนน หรือขอใหเนื้อละเอียด.
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ คือ ดวยทรัพยที่เขาจัดหาไว
เฉพาะ.
บทวา เชนนั้นหรือเชนนี้ คือ ยาวหรือกวาง เนื้อแนนหรือเนื้อ
ละเอียด.
บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน.
บทวา ยังรูปใหครองเถิด คือ จงให.
บทวา ถือเอาความเปนผูใครในจีวรดี คือ มีความประสงคผาที่ดี
ตองการผาที่มีราคาแพง
เขาจายจีวรยาวก็ดี กวางก็ดี เนื้อแนนก็ดี เนื้อละเอียดก็ดี ตาม
คําของเธอ เปนทุกกฏในประโยคที่เขาจาย เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา
ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพงึ เสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-
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วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุนนั้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุ
ผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน
ขาพเจาเขาไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของ
จําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน
ขาพเจาเขาไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของ
จําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้
ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
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ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้ .

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจา
เขาไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

ติกนิสสัคติยปาจิตตีย
[๖๔] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมได
ปวารณาไวกอน เขาไปหาเจาเรือนแลว ถึงการกําหนดในจีวรเปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไป
หาเจาเรือนแลว ถึงการกําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไว
กอน เขาไปหาเจาเรือนแลว ถึงการกําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
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ทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ...ตองอาบัติทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ...ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๕] ภิกษุขอตอเจาเรือนผูเปนญาติ ๑ ภิกษุขอตอเจาเรือนผู
ปวารณาไว ๑ ภิกษุขอเพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ ภิกษุจายมาดวย
ทรัพยของตน ๑ เจาเรือนใครจะจายจีวรมีราคาแพง ภิกษุใหเขาจายจีวร
มีราคาถูก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ
จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๘
พรรณนาปฐมอุปกขฏสิกขาบท
อุปกขฏสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาวตอไป:ในอุปกขฏสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-

[แกอรรถมูลเหตุปฐมบัญญัติ]
ในคําวา อตฺถาวุโส ม โส อุฏาโก นี้ มีความอยางนี้วา ทาน
ผูมีอายุ ! บุรษุ ที่ทานพูดถึง เห็นปานนี้นั้น เปนอุปฏฐากของผม มีอยู.
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คําวา อปมยฺยา เอว โหติ มีความวา ขาแตพระผูเปนเจา !
ความจริง ผมตั้งใจไวอยางนั้น. ปาฐะวา อป เมยฺยา เอว โหติ แปลวา
ขาแดพระคุณเจา ! ถึงผมก็มีความคิดอยางนี้ ดังนี้ ก็ม.ี
บทวา อุทฺทิสฺส ทีม่ ีอยูในคําวา ภิกขฺ ุ ปเนว อุทฺทิสฺส นี้ มี
อรรถวา อางถึง คือ ปรารภถึง. ก็เพราะทรัพยสําหรับจายจีวรที่พอ
เจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ตระเตรียมไวเฉพาะภิกษุใด จัดวาเปนอัน
เขาตระเตรียมแลว เพื่อประโยชนแกภิกษุนั้น; ฉะนั้น ในบทภาชนะแหง
บทวา ภิกฺขุ ปเนว อุทฺทสฺส นั้น ทานพระอุบาลี จึงกลาววา เพื่อ
ประโยชนแกภิกษุ.
[แกอรรถสิกขาบทวิภังควาดวยทรัพยสําหรับจายจีวร]
คําวา ภิกฺขุ อารมฺมณ กริตฺวา ไดแก กระทําภิกษุใหเปนปจจัย.
จริงอยู ทรัพยสําหรับจายจีวรที่พอเจาเรือน หรือแมเจาเรือนตระเตรียมไวเฉพาะภิกษุใด ยอมชื่อวาเปนอันเขาทําภิกษุนั้นใหเปนปจจัย
ตระเตรียมไวโดยแนนอนทีเดียว. เพราะเหตุนั้น จึงกลาววา ทําภิกษุให
เปนอารมณ. ความจริง แมปจจัย ก็มาแลวโดยชือ่ วา อารมณ ในคําวา
ลภติ มาโร อารมฺมณ แปลวา มารยอมไดปจจัย ดังนี้เปนตน .
บัดนี้ เพื่อแสดงอาการของกัตตา (ผูทํา) ในบทวา อุทฺทิสฺส นี้
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ประสงคจะใหภิกษุครอง. จริงอยู คฤหบดี
ผูประสงคจะใหภิกษุครองนั้น ตระเตรียมไวเฉพาะภิกษุนั้น, มิใช (ตระเตรียม) เพราะเหตุอื่น. เพราะเหตุนี้ คฤหบดีนั้น จึงชื่อวา เปนผูประสงค
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จะใหครอง ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคําวา ผูประสงค
จะใหภิกษุครอง.
สองบทวา อฺาตกสฺส คหปติสฺส วา มีอรรถวา อันคฤหบดี
ผูมิใชญาติ ก็ดี. แทจริง คํานี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. แตในบทภาชนะ พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะไมวิจารณพยัญชนะ
แสดงแตอรรถอยางเดียว จึงตรัสคํามีอาทิวา อฺาตโก นาม ฯ เป ฯ
คหปติ นาม ดังนี้.
บทวา จีวรเจตาปน แปลวา มูลคาแหงจีวรม, ก็เพราะมูลคาแหง
จีวรนั้น ยอมเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในบรรดาทรัพยมีเงินเปนตน; ฉะนั้น
ในบทภาชนะ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา หิรฺ วา เปนตน.
สองบทวา อุปกฺขฏ โหติ ไดแก เปนทรัพยที่เขาตระเตรียมไว คือ
รวบรวมไวแลว. ก็เพราะดวยคําวา หิรฺ วา เปนตนนี้ ยอมเปนอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความที่มูลคาจีวรนั้น เปนของอันคฤหบดีนั้น
ตระเตรียมไวแลว; ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไมทรงยกบทวา
อุปกฺขฏ นาม ขึ้นแลวตรัสบทภาชนะแยกไวตางหาก. พระผูม ีพระภาคเจา
ทรงหมายถึงทรัพย ที่เขาตระเตรียมไว จึงตรัสวา อิมินา เปนตน.
เพราะเหตุนั้นแล ในบทภาชนะแหงบทวา อิมินา นั้น จึงตรัสวา ปจฺจุปฏิเตน แปลวา ดวยทรัพยที่เขาจัดไวเฉพาะ. จริงอยู มูลคาแหงจีวร
ที่คฤหบดี ตระเตรียมไว คือรวบรวมไวแลว ชือ่ วา เปนทรัพยที่เขาจัด
หาไวเฉพาะ ฉะนี้แล.
คําวา อจฺฉาเทสฺสามิ นี้ เปนคําสํานวน. แตความหมาย ในคําวา
อจฺฉาเทสฺสามิ นี้ ดังนี้วา ขาพเจาจักถวายแกภิกษุ ผูมีชื่อนี.้ เพราะ-
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เหตุนั้นนั่นแล แมในบทภาชนะแหงบทวา อจฺฉาเทสฺสามิ นั้น พระองค
จึงตรัสวา ทสฺสามิ แปลวา เราจักถวาย.
ในคําวา ตตฺร เจ โส ภิกขฺ ุ นี้ มีการเชื่อมบทอยางนี้วา ถาภิกษุ
นั้น เขามิไดปวารณาไวกอน เขาไปหาแลว ถึงการกําหนดในจีวร ใน
สํานักของเจาพอเรือน หรือแมเจาเรือนนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น เมื่ออรรถแหงบทวา อุปสงฺกมิตฺวา แปลวา
เขาไปหาแลว นี้สําเร็จดวยบทวา คนฺตฺวา แปลวา ไปแลว นี้แล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สูเรือน ดังนี้ ดวยอํานาจโวหารขางมาก. เนื้อ
ความในบทวา คนฺตฺวา นี้ อยางนี้วา ก็ทายกนั้นอยู ณ ที่ใด ไปแลว
ณ ที่นั้น. เพราะฉะนั้น จึงตรัสซ้ําอีกวา เขาไปหาแลว ณ ที่แหงใด
แหงหนึ่ง.
สองบทวา วิกปฺป อาปชฺเชยฺย มีความวา พึงถึงความกําหนด
พิเศษยิ่ง คือ การจัดแจงอยางยิ่ง. แตในบทภาชนะ เพื่อแสดงเหตุเปน
เครื่องใหถึงความกําหนดเทานั้น จึงตรัสวา อายต วา เปนตน.
ศัพทวา สาธุ เปนนิบาตลงในความออนวอน.
ศัพทวา วต เปนนิบาตเปนไปในความรําพึง.
ภิกษุยอมอางตนเอง ดวยบทวา ม (ยังรูป).
ยอมรอง คือ ยอมเรียก ผูอื่นวา อายสฺมา (ทาน).
ก็คําทั้งหมดนี้ เปนเพียงสักวาพยัญชนะ มีอรรถตื้นทั้งนัน้ ; เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไมตรัสอธิบายไวในบทภาชนะแหงบทวา
สาธุ เปนตนนั้น.
สองบทวา กลฺยาณกมฺยต อุปาทาย มีความวา ถือเอาความเปน
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ผูใครในจีวรที่ดี คือ ความเปนผูปรารถนาจีวรที่วิเศษยิ่งดวยจิต. บทวา
อุปาทาย นั้น เชื่อมความกับบทวา อาปชฺเชยฺย เจ นี้. อนึ่ง เพราะเหตุ
ที่ภิกษุใด ถือเอาความเปนผูใครในจีวรดี ยอมถึงความกําหนด, ภิกษุนั้น
ยอมเปนผูมีความตองการจีวรดี คือ มีความตองการดวยจีวรที่มีคามาก;
ฉะนั้น ในบทภาชนะแหงบทวา กลฺยาณกมฺยต อุปาทาย นั้น จึงทรง
ละพยัญชนะเสีย ตรัสคํานั้นเทานั้น เพื่อแสดงเฉพาะอรรถที่ตองการ.
แตเพราะอาบัติ ยังไมถึงที่สุดดวยเหตุสักวา การถึงความกําหนดจีวรนี้
เทานั้น; ฉะนั้น จึงตรัสคําวา ตสฺส วจเนน แปลวา ตามคําของภิกษุ
นั้น เปนตน.
ในคําวา อนาปตฺติ าตกาน เปนตน ผูศกึ ษาพึงเห็นอรรถอยางนี้
วา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูถึงความกําหนดในจีวรของพวกญาติ.
คําวา มหคฺฆ เจตาเปตุกามสฺส อปฺปคฺฆ เจตาเปติ มีความวา
ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูกลาวแกคฤหบดี ผูใครจะใหจายจีวรมีราคา ๒๐ บาท
วา อยาเลย ดวยจีวรมีราคา ๒๐ นี้ แกรูป, จงถวายจีวรมีคา ๑๐ บาท
หรือ ๘ บาท เถิด.
คําวา อปฺปคฺฆ นี้ ตรัสไว เพื่อปองกันราคาที่มากเกินไปนั่นเอง.
แตแมในจีวรที่เสมอกัน (มีราคาเทากัน ) ก็ไมเปนอาบัติ. ก็แล จีวรนั้น
เสมอกัน (เทากัน ) ดวยอํานาจแหงราคาเทานั้น ไมใชดวยอํานาจประมาณ
(ขนาด). จริงอยู สิกขาบทนี้ มีการใหเพิ่มราคา; เพราะฉะนั้น แมจะ
พูดกะคฤหบดี ผูใครจะใหจายอันตรวาสกมีราคา ๒๐ วา จงถวายจีวรมี
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ราคาเพียงเทานี้แหละ ดังนี้ ก็ควร. คําที่เหลือมีอรรถตื้นทัง้ นั้น. แม
สมุฏฐานเปนตน ก็เปนเชนกับตทุตตริสิกขาบทนั่นแล.
พรรณนาปฐมอุปกขฏสิกขาบทที่ ๘ จบ
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรือ่ งพระอุปนันทศากยบุตร
[๖๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะบุรุษผูหนึ่งวา ผมจักยังทานพระอุปนันทะให
ครองจีวร แมบุรุษอีกผูหนึ่งนั้น ก็กลาวอยางนี้วา แมผมก็จักยังทาน
พระอุปนันทะใหครองจีวร
ภิกษุรปู หนึ่งถือการเที่ยวบิณฑบาต ไดยินถอยคําที่เจรจากันนี้ของ
บุรุษทั้งสองนั้น จึงเขาไปหาพระอุปนันทศากยบุตร ครั้นแลวไดกลาว
คํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโสอุปนันทะ ทานเปนผูมีบุญ
มาก ในสถานที่โนน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะบุรุษอีกผูหนึ่งวา ผม
จักยังทานพระอุปนันทะใหครองจีวร แมบุรุษอีกผูหนึ่งนั้นไดกลาวอยางนี้
วา แมผมก็จักยังทานพระอุปนันทะใหครองจีวร
ทานพระอุปนันทะกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาทั้งสองนั้นเปน
อุปฏฐากของผม ครั้นแลวทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดเขาไปหาบุรุษ
ทั้งสองคนนั้น แลวสอบถามเขาวา จริงหรือ ทานทั้งหลาย ขาววา
ทานทั้งสองประสงคจะใหอาตมาครองจีวร
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บุ. ความจริง พวกผมไดพูดกันไวอยางนี้วา จักยังทานพระอุปนันทะใหครองจีวร
อุ. ถาทานทั้งสองประสงคจะใหอาตมาครองจีวร ก็จงใหครองจีวร
ชนิดนี้เถิด เพราะจีวรทั้งหลายที่อาตมาไมใช แมครองแลวจักทําอะไรได
บุรุษทั้งสองคนนั้น จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในขณะ
นั้นวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไม
สันโดษ จะใหครองจีวรก็ทําไดไมงาย ไฉนพระคุณเจาอุปนันทะอันพวก
เราไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขามาหาแลวถึงการกําหนดในจีวรเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยินบุรุษทั้งสองนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู
ใครตอสิกขาตางก็เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรอันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาพอเจาเรือนทั้งหลาย
แลวถึงการกําหนดในจีวรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกอนอุปนันทะ ขาววา เธออันเขาไมไดปวารณาไวกอน
ไดเขาไปหาพอเจาเรือนทั้งหลายแลวถึงการกําหนดในจีวร จริงหรือ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นอุปนันทะ เขาเหลานั้นเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา
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ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
ได ไมควรทํา คนที่ไมใชญาติ ยอมไมรูการกระทําอันสมควรหรือ
ไมควร ของที่มีอยู หรือไมมี ของคนที่ไมใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น
เธออันเขาทั้งหลายไมไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาพอเจาเรือน
ทั้งหลายผูมิใชญาติ แลวถึงการกําหนดในจีวรได การกระทําของเธอ
นั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของ
เธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และ
เพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดย
อเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปน
คนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมัก
นอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทํา
ธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย
แลวรับสั่งแกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
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รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้ :พระบัญญัติ
๒๘. ๙. อนึ่ง มีพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ
สองคน ตระเตรียมทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะผืน ๆ ไวเฉพาะภิกษุ
วา เราทั้งหลายจักจายจีวรเฉพาะผืน ๆ ดวยทรัพยสําหรับจายจีวร
เฉพาะผืน ๆ เหลานี้แลว ยังภิกษุชื่อนี้ใหครองจีวรหลายผืนดวยกัน
ถาภิกษุนั้นเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาแลวถึงการกําหนดใน
จีวรในสํานักของเขาวา ดีละ ขอทานทั้งหลายจงจายจีวรเชนนั้น หรือ
เชนนี้ ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะผืน ๆ เหลานี้แลว ทั้งสองคน
รวมกัน ยังรูปใหครองจีวรผูผืนเดียวเถิด เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ถือ
เอาความเปนผูใครในจีวรดี.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๖๗] บทวา อนึ่ง...เฉพาะภิกษุ ความวา เพื่อประโยชนของ
ภิกษุ คือทําภิกษุใหเปนอารมณแลวใครจะใหภิกษุครอง.
บทวา สองคน คือ สองคนดวยกัน
ทีช่ ื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี
ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ ชั่วอายุของบุรพชนก
ทีช่ ื่อวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน
ทีช่ ื่อวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรือน
ทีช่ ื่อวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกว
มุกดา แกวลาย แกวผลึก ผา ดาย หรือฝาย.
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเหลานี้ คือ ดวยทรัพยทเี่ ขาจัด
หาไวเฉพาะ.
บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน.
บทวา ใหครอง คือ จักถวาย
คําวา ถาภิกษุนั้น...ในสํานักของเขา ไดแก ภิกษุที่เขาทั้งสองคน
ตระเตรียมทรัพยสําหรับจายจีวรไวถวายเฉพาะ.
บทวา เขาไมไดปวารณาไวกอน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไว
กอนวา ทานเจาขา ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักจายจีวรเชนไร
ถวายทาน.
บทวา เขาไปหาแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในที่แหงใด
แหงหนึ่ง.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 840

บทวา ถึงการกําหนดในจีวร คือ กําหนดวา ขอใหยาว ขอให
กวาง ขอใหเนื้อแนน หรือขอใหเนื้อละเอียด.
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเหลานี้ คือ ดวยทรัพยที่เขาจัด
หาไวเฉพาะ.
บทวา เชนนั้นหรือเชนนี้ คือ ยาวหรือกวาง เนื้อแนนหรือเนื้อ
ละเอียด.
บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน.
บทวา ยังรูปใหครอง คือ จงให.
บทวา ทั้งสองคนรวมกัน คือ รวมทรัพยทั้งสองรายเขาเปนราย
เดียวกัน.
บทวา ถือเอาความเปนผูใครในจีวรดี คือ มีความประสงคผาที่ดี
ตองการผาที่มีราคาแพง.
เขาจายจีวรยาวก็ดี กวางก็ดี เนื้อแนนก็ดี เนื้อละเอียดก็ดี ตาม
คําของเธอ เปนทุกกฏในประโยคที่เขาจาย เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา
ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:-
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ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน
ขาพเจาเขาไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติทั้งหลาย ถึงการกําหนดในจีวร
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้ว:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน
ขาพเจาเขาไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติทั้งหลาย ถึงการกําหนดในจีวร
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้ แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:-
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ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจา
เจาไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติทั้งหลาย ถึงการกําหนดในจีวร เปนของ
จําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละแลวใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๖๘] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมไดปวารณา
ไวกอน เขาไปหาเจาเรือนทั้งหลายแลว ถึงการกําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไป
หาเจาเรือนทั้งหลายแลว ถึงการกําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไว
กอน เขาไปหาเจาเรือนทั้งหลายแลว ถึงการกําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ... ตองอาบัติทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ
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ไมตองอาบัติ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวา เปนญาติ...ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๙] ภิกษุขอตอเจาเรือนผูเปนญาติ ๑ ภิกษุขอตอเจาเรือนผู
ปวารณาไว ๑ ภิกษุขอเพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ ภิกษุจายมาดวย
ทรัพยของตน ๑ เจาเรือนใครจะจายจีวรมีราคาแพง ภิกษุใหเขาจายจีวร
มีราคาถูก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ
จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๙
พรรณนาทุติยอุปกขฏสิกขาบท
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในทุติยอุปกขฏสิกขาบทโดยนัยนี้แล.
เพราะวา สิกขาบทแรกนั้น เชนเดียวกับอนุปตติแหงสิกขาบทที่สองนี้.
ในสิกขาบทกอน ภิกษุเพียงทําความเบียดเบียนแกคน ๆ เดียวเทานั้น ใน
สิกขาบทที่ ๒ กระทําแกคน ๒ คน. นี้เปนความแปลกกันในสิกขาบทนี้.
คําที่เหลือทั้งหมดเชนเดียวกับสิกขาบทกอนทั้งนั้น. และผูศึกษาพึงทราบวา
เปนอาบัติ แมแกภิกษุผูกระทําความเบียดเบียนแกคนมากคนถือเอา เหมือน
ทําแกคน ๒ คน ถือเอาฉะนั้น.
พรรณนาทุติยอุปกขฏสิกขาบทที่ ๙ จบ

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 844

จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๗๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
มหาอํามาตยผูอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร สงทรัพยสําหรับ
จายจีวรไปกับทูต ถวายแกทานพระอุปนันทศากยบุตรสั่งวา เจาจงจาย
จีวรดวยทรัพยจายจีวรนี้ แลวใหทานพระอุปนันทะครองจีวร จึงทูตนั้น
เขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ทานเจาขา ทรัพยสําหรับจายจีวรนี้แล กระผมนํา
มาถวายเฉพาะพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร
เมื่อทูลนั้นกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดตอบ
คํานี้ กะทูตนั้นวา พวกเรารับทรัพยสําหรับจายจีวรไมได รับไดแตจีวร
อันเปนของควรโดยกาลเทานั้น
เมื่อทานตอบอยางนั้นแลว ทูตนั้นไดถามทานวา ก็ใคร ๆ ผูเปน
ไวยาจักรของทานมีหรือ
ขณะนั้น อุบาสกผูหนึ่งไดเดินทางไปสูอารามดวยกรณียะบางอยาง
จึงทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคํานี้กะทูตนั้นวา อุบาสกนั้นแล
เปนไวยาจักรของภิกษุทั้งหลาย
จึงทูตนั้น สั่งอุบาสกนั้นใหเขาใจแลว กลับเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรแจงวา ทานเจาขา อุบาสกทีพ่ ระคุณเจาแสดงเปน
ไวยาวัจกรนั้น กระผมสั่งใหเขาใจแลว ขอพระคุณเจาจงเขาไปหา เขา
จักใหทานครองจีวรตามกาล
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ขณะนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไมไดพูดอะไรกะอุบาสกนั้น
แมครั้งที่สองแล ทานมหาอํามาตยนั้น ก็ไดสงทูตไปในสํานักทาน
พระอุปนันทศากยบุตรวา ขอพระคุณเจาจงใชสอยจีวรนั้น ขาพเจาตอง
การจะใหพระคุณเจาใชจีวรนั้น แมครั้งที่สอง ทานพระอุปนันทศากยบุตร
ก็มิไดพูดอะไรกะอุบาสกนั้น
แมครั้งที่สามแล ทานมหาอํามาตยนั้น ก็ไดสงทูตไปในสํานักทาน
พระอุปนันทศากยบุตรวา ขอพระคุณเจาจงใชสอยจีวรนั้น ขาพเจาตอง
การจะใหพระคุณเจาใชจีวรนั้น
ก็สมัยนั้น เปนคราวประชุมของชาวนิคม และชาวนิคมไดตั้งกติกา
กันไววา ผูใดมาภายหลัง ตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ
คราวนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรเขาไปหาอุบาสกนั้น ครั้น
แลวไดกลาวคํานี้กะเขาวา ฉันตองการจีวร
อุบายสกนั้นขอผัดวา ทานเจาขา โปรดรอสักวันหนึ่งกอน วันนี้
เปนสมัยประชุมของชาวนิคม และชาวนิคมไดตั้งกติกาไววา ผูใดมาภาย
หลัง ตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคาดคั้นวา ทานจงใหจีวรแก
ฉันในวันนี้แหละ แลวยึดชาพกไว
ครั้น อุบาสกนั้นถูกคาดคั้น จึงจายจีวรถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร แลวจึงไดไปภายหลัง คนทั้งหลายพากันถามอุบาสกนั้นวา เหตุไร
ทานจึงไดมาภายหลัง ทานตองเสียเงิน ๔๐ กหาปณะ จึงอุบาสกนั้นได
เลาเรื่องนั้นใหคนเหลานั้นฟง คนทัง้ หลายพากัน เพงโทษ ติเตียน
โพนทะเนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก
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ไมสันโดษ จะทําการชวยเหลือคนเหลานี้บาง ก็ทําไมไดงาย ไฉนพระอุปนันทศากยบุตร เมื่ออุบาสกขอผัดวา ทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึ่ง
กอน ก็รอไมได
ภิกษุทั้งหลายไดยินคนเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร เมื่ออุบาสกขอผัดวา ทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึ่งกอน ก็
รอไมได แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน
เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกอนอุปนันทะ ขาววา เธออันอุบาสกขอผัดวา ทาน
เจาขา กรุณารอสักวันหนึ่งกอน ก็รอไมได ดังนี้ จริงหรือ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโฆษบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
ได ไมควรทํา ไฉนเธอเมื่ออุบาสกขอผัดวา กรุณารอสักวันหนึ่ง จึง
ไมรอเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
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โดยที่แท การกระทําของเธอนั่นเปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนก
ปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคน
บํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปน
คนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนก
ปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อความอยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกัน
อาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดใน
อนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนั้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:-
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พระบัญญัติ
๒๙. ๑๐. อนึ่ง พระราชาก็ดี ราชอํามาตยก็ดี พราหมณก็ดี
คหบดีก็ดี สงทรัพยสําหรับจายจีวรไปดวยทูตเฉพาะภิกษุวา เจาจงจาย
จีวรดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้แลวยังภิกษุชื่อนี้ใหครองจีวร ถาทูตนั้น
เขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ทรัพยสําหรับจายจีวรนี้นํามาเฉพาะ
ทาน ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร ภิกษุนั้นพึงกลาวตอทูตนั้น
อยางนี้วา พวกเราหาไดรับทรัพยสาํ หรับจายจีวรไม พวกเรารับแต
จีวรอันเปนของควรโดยกาล ถาทูตนั้นกลาวตอภิกษุนั้นอยางนี้วา ก็
ใคร ๆ ผูเปนไวยาวัจกรของทานมีหรือ ภิกษุผูตองการจีวรพึงแสดง
ชนผูทําการในอารามหรืออุบาสกใหเปนไวยาจักร ดวยคําวา คนนั้น
แลเปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย ถาทูตนั้นสั่งไวยาวัจกรนั้นใหเขา
ใจแลว เขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา คนทีท่ านแสดงเปนไวยาวัจกรนั้น ขาพเจาสั่งใหเขาใจแลว ทานจงเขาไปหา เขาจักใหทาน
ครองจีวรตามกาล ภิกษุผูตองการจีวรเขาไปหาไวยาวัจกรแลว พึงทวง
พึงเตือนสองสามครั้งวา รูปตองการจีวร ภิกษุทวงอยู เตือนอยู สอง
สามครั้ง ยังไวยาจักรนั้น ใหจัดจีวรสําเร็จได การใหสําเร็จไดดวย
อยางนี้ นัน่ เปนการดี ถาใหสําเร็จไมได พึงยืนตอหนา ๔ ครั้ง
๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เปนอยางมาก เธอยืนนิ่งตอหนา ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง
เปนอยางมาก ยังไวยาวัจกรนั้นใหจัดจีวรสําเร็จได การใหสาํ เร็จได
ดวยอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาใหสําเร็จไมได ถาเธอพยายามใหยิ่ง
กวานั้น ยังจีวรนั้นใหสําเร็จ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ถาใหสําเร็จไมได
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พึงไปเองทรัพยก็ได สงทูตไปก็ได ในสํานักที่สงทรัพยสําหรับจายจีวร
มาเพื่อเธอ บอกวา ทานสงทรัพยสําหรับจายจีวรไปเฉพาะภิกษุใด
ทรัพยนั้นหาสําเร็จประโยชนนอยหนึ่งแกภิกษุนั้นไม ทานจงทวงเอา
ทรัพยของทานคืน ทรัพยของทานอยางไดฉิบหายเสียหาย นี้เปน
สามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ
สิกขาบทวิภังค
[๗๑] บทวา อนึ่ง...เฉพาะภิกษุ ความวา เพื่อประโยชนของ
ภิกษุ คือทําภิกษุใหเปนอารมณใครจะใหภิกษุครอง
ทีช่ ื่อวา พระราชา ไดแก ผูทรงราชย
ทีช่ ื่อวา ราชอํามาตย ไดแก ขาราชการผูไดรับความชุบเลี้ยง
ของพระราชา
ที่ชื่อวา พราหมณ ไดแก พราหมณ โดยกําเนิด
ทีช่ ื่อวา คหบดี ไดแก เจาเรือน ยกพระราชา ราชอํามาตย
พราหมณ นอกนั้นชื่อวาคหบดี
ที่ชื่อวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกว
มุกดา แกวลาย หรือแกวผลึก.
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ คือ ดวยทรัพยที่เขาจัดหาไว
เฉพาะ.
บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน.
บทวา ใหครอง คือ จงถวาย.
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ถาทูตนั้นเขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ทรัพยสําหรับจาย
จีวรนี้ นํามาเฉพาะทาน ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร ภิกษุนั้น
พึงกลาวตอทูตนั้นอยางนี้วา พวกเราหาไดรับทรัพยสําหรับจายจีวรไม
พวกเรารับแตจีวรอันเปนของควรโดยกาล ถาทูตนั้นกลาวตอภิกษุนั้น
อยางนี้วา ก็ใคร ๆ ผูเปนไวยาจักรของทานมีหรือ ภิกษุผูตองการจีวร
พึงแสดงชนผูทําการในอาราม หรืออุบายสกใหเปนไวยาจักรดวยคําวา
คนนั้นแลเปนไวยาจักรของภิกษุทั้งหลาย ไมควรกลาววา จงใหแกคุณ
นั้น หรือวานั้นจักเก็บไว หรือวาคนนั้นจักแลก หรือวาคนนั้น
จักจาย ถาทูตนั้นสั่งไวยาจักรนั้นใหเขาใจแลว เขาไปหาภิกษุนั้น
กลาวอยางนี้วา คนที่ทานแสดงเปนไวยาจักรนั้น ขาพเจาสั่งใหเขาใจ
แลว ทานจงเขาไปหา เขาจักใหทานครองจีวรตามกาล ภิกษุผตู อง
การจีวรเขาไปหาไวยาจักรแลวพึงทวง พึงเตือนสองสามครั้งวา รูป
ตองการจีวร อยาพูดวา จงใหจีวรแกรูป จงนําจีวรมาใหรูป จงแลก
จีวรใหรูป จงจายจีวรใหรูป พึงพูดไดแมครั้งที่สอง พึงพูดไดแม
ครั้งที่สาม ถาใหจัดสําเร็จได การใหสาํ เร็จไดดวยอยางนี้ นั่นเปน
การดี ถาใหจัดสําเร็จไมได พึงไปยืนนิ่งตอหนาในที่ใกลไวยาจักร
นั้น ไมพึงนั่งบนอาสนะ ไมพึงรับอามิส ไมพึงกลาวธรรม เมื่อเขา
ถามวา มาธุระอะไร พึงกลาววา รูเอาเองเถิด ถานั่งบนอาสนะก็ดี
รับอามิสก็ดี กลาวธรรมก็ดี ชื่อวาหักการยืนเสีย พึงยืนไดครั้งที่สอง
พึงยืนไดแมครั้งที่สาม ทั้ง ๔ ครั้งแลว พึงยืนได ๔ ครั้ง ทวง ๕ ครั้ง
แลว พึงยืนได ๒ ครั้ง ทวง ๖ ครั้งแลว จะพึงยืนไมได ถาเธอ
พยายามใหยิ่งกวานั้นยังจีวรนั้นใหสําเร็จ เปนทุกกฏในประโยคที่
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พยายาม เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ
หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง
ดวยยืนเกิน ๖ ครั้ง เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึง
ที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจาใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง
ดวยยืนเกิน ๖ ครั้ง เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ทั้งหลาย
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ ของขาพเจา ใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง
ดวยยืนเกิน ๖ ครั้ง เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ดังนี้.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละแลวใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้
ในประโยควา ถาใหสําเร็จไมได พึงไปเองก็ได สงทูตไปก็ได
ในสํานักที่สงทรัพยสําหรับจายจีวรมาเพื่อเธอ บอกวา ทานสงทรัพย
สําหรับจายจีวรไปเฉพาะภิกษุใด ทรัพยนั้นหาสําเร็จประโยชนนอย
หนึ่งแกภิกษุนั้นไม ทานจงทวงเอาทรัพยของทานคืน ทรัพยของทาน
อยาไดฉิบหายเสียเลย นีเ้ ปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น ดังนี้ ความวา
นี้เปนความถูกยิ่งในเรื่องนั้น.
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บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๗๒] ทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ ครั้ง ภิกษุสําคัญวาเกิน ยัง
จีวรนั้นใหสําเร็จ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ ครั้ง ภิกษุสงสัย ยังจีวรนั้นใหสําเร็จ
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ ครั้ง ภิกษุสําคัญวาไมถึง ยังจีวรนั้น
ใหสําเร็จ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
ทวงไมถึง ๓ ครั้ง ยืนไมถึง ๖ ครั้ง ภิกษุสําคัญวาเกิน ยังจีวรนั้น
ใหสําเร็จ ตองอาบัติทุกกฏ
ทวงไมถึง ๓ ครั้ง ยืนไมถึง ๖ ครั้ง ภิกษุสงสัย ยังจีวรนั้นใหสําเร็จ
ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ทวงไมถึง ๓ ครั้ง ยืนไมถึง ๖ ครั้ง ภิกษุสําคัญวาไมถึง ยังจีวร
นั้นใหสําเร็จ ไมตองอาบัติ.

อนาปตติวาร
[๗๓] ภิกษุทวง ๓ ครั้ง ยืน ๖ ครั้ง ภิกษุทวงไมถึง ๓ ครั้ง
ยืนไมถึง ๖ ครั้ง ๑ ภิกษุไมไดทวง ไวยาจักรถวายเอง ๑ เจาของทวง
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เอามาถวาย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ
นิสสัคคียปาจิตตีย วรรคที่ ๑ จบ
หัวขอประจําเรื่อง
๑. ทสาหปรมสิกขาบท วาดวยการทรงอติเรกจีวรไวได ๑๐ วัน
เปนอยางยิ่ง
๒. เอกรัตติสิกขาบท วาดวยการอยูปราศจากไตรจีวรแมราตรี
หนึ่ง
๓. มาสปรมสิกขาบท วาดวยการเก็บจีวรไวไดเดือนหนึ่งเปน
อยางยิ่ง
๔. ปุราณจีวรโธวาปนสิกขาบท วาดวยการใหภิกษุณีซักจีวรเกา
๕. จีวรปฏิคคหณสิกขาบท วาดวยการรับจีวรจากมือภิกษุณี
๖. อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท วาดวยการขอจีวรตอเจาเรือน
ผูมิใชญาติ
๗. ตทุตตริสิกขาบท วาดวยการขอจีวรเกินกําหนด
๘. อุททิสสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรของเจาทรัพยรายเดียว
๙. อุภินนอุททิสสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรของเจาทรัพยสองราย
๑๐. ทูตสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรที่เจาทรัพยสงมาถวาย.
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จีวรวรรคที่ ๑ สิกขาบทที่ ๑๐
พรรณนาราชสิกขาบท
ราชสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาวตอไป:ในราชสิกขาบทนั้น มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้:-

[แกอรรถมูลเหตุปฐมบัญญัติ]
สองบทวา อุปาสก สฺาเปตฺวา ไดแก ใหอุบาสกเขาใจแลว.
อธิบายวา กลาวแลวอยางนี้วา ทานจงซื้อจีวรดวยมูลคานี้แลว ถวาย
พระเถระ.
บทวา ปฺาสพนฺโธ มีคําอธิบายวา ถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ.
ปาฐะวา ปฺาสมฺพนฺโธ ก็มี.
หลายบทวา อชฺชุณฺโห ภนฺเต อาคเมหิ มีความวา ทานขอรับ !
วันนี้ โปรดหยุด คือ ยับยั้ง ใหกระผมสักวันหนึ่ง.
บทวา ปรามสิ แปลวา ไดยืดไว.
บทวา ชิโนสิ มีความวา ทานถูกพวกเราชนะ คือ ชนะทาน
๕๐ กหาปณะ อธิบายวา ทานจะตองเสียให ๕๐ กหาปณะ.
บทวา ราชโภคโค มีวิเคราะหวา ชื่อวาราชอํามาตย เพราะมี
เบี้ยเลี้ยงจะพึงบริโภค หรือพึงใชสอย จากพระราชา. ปาฐะวา ราชโภโค
ก็มี. ความวา ผูมีโภคะ (ความเปนใหญ) จากพระราชา.
บทวา ปหิเณยฺย แปลวา พึงสงไป. แตเพราะมีอรรถตื้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงมิไดตรัสบทภาชนะแหงบทวา ปหิเณยฺย นั้นไว.
ก็บทวา ปหิเณยฺย นี้ พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสบทภาชนะไวฉันใด,
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แมบทวา จีวร อิตฺถนฺนาม ภิกฺขุ เปนตน ก็ฉันนัน้ บัณฑิตพึงทราบวา
ไมไดตรัสบทภาชนะไว เพราะมีอรรถตื้นทั้งนั้น.
บทวา อาภฏ แปลวา นํามาแลว .
สองบทวา กาเลน กปฺปย คือ โดยกาลอันถึงความสมควร.
ความวา พวกเราจะรับจีวรที่ควรในเวลาพวกเรามีความตองการ.
บทวา เวยฺยาวจฺจกโร ไดแก ผูท ํากิจ, ความวา กัปปยการก
(ผูทําของใหสมควร).
ขอวา สฺตฺโต โส มยา มีความวา คนที่ทานแสดงเปน
ไวยาจักรนั้น ขาพเจาสั่งใหเขาใจแลว คือ สั่งโดยประการที่เมื่อทานมี
ความตองการดวยจีวรเขาจะถวายจีวรแกทาน.
คําวา อตฺโถ เม อาวุโส จีวเรน นี้ เปนคําแสดงลักษณะแหง
การทวง (ดวยวาจา). จริงอยู คําสํานวนนี้ ควรกลาว, อีกอยางหนึ่ง
อรรถแหงคําวา อาวุโส ! รูปมีความตองการดวยจีวรนั้น ควรกลาวดวย
ภาษาหนึ่ง. ลักษณะนี้ ชื่อวาลักษณะแหงการทวง. สวนคําวา จงให
จีวรแกรูป เปนตน ตรัสไวเพื่อแสดงอาการที่ไมควรกลาว. จริงอยู
คําเหลานี้ หรือเนื้อความของคําเหลานี้ไมควรกลาวดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง.
ขอวา ทุติยป วตฺตพฺโพ ตติยป วตฺตพฺโพ มีความวา ไวยาวัจกร
นั้น อันภิกษุพึงกลาวคํานี้แลถึง ๓ ครั้งวา อาวุโส ! รูปมีความตอง
การจีวร.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกําหนดการทวง ที่ยกขึ้นแสดง
ในคําวา พึงทวงพึงเตือนสองสามครั้ง อยางนี้แลว บัดนี้เมื่อจะทรง
แสดงใจความโดยสังเขปแหงบทเหลานี้วา ทฺวิตฺติกฺขตฺตุ โจทยมาโน
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สารยมาโน ต จีวร อภินิปฺผาเทยฺย อิจฺเจต กุสล จึงตรัสวา ถาภิกษุ
สั่งไวยาวัจกรนั้นใหจัดสําเร็จ การใหจัดสําเร็จไดอยางนี้นั้น เปนการดี.
เมื่อทวงถึง ๓ ครั้ง อยางนั้น ถาจัดจีวรนั้นใหสําเร็จได คือ ยอมอาจเพื่อ
ใหสําเร็จ ดวยอํานาจ (ทํา) ใหตนไดมา. การจัดการใหสําเร็จไดอยางนี้
นั่นเปนการดี คือ ใหสําเร็จประโยชน ดี งาม.
คําวา จตุกฺขตฺตุ ปฺจกขตตุ ฉกฺขตฺตุปรม ตุณฺหีภูเตน อุทฺทิสฺส
าตพฺพ นี้ เปนการแสดงลักษณะแหงการยืน. ก็คําวา ฉกฺขตฺตุปรม นี้
บอกภาวนปุงสกลิงค. จริงอยู ภิกษุนี้ พึงยืนนิ่งเฉพาะจีวร ๖ ครั้งเปน
อยางมาก. ไมพึงกระทํากิจอะไร ๆ อื่น. นี้เปนลักษณะแหงการยืน.
เพื่อจะทรงแสดงความเปนผูนิ่ง (ที่ตรัส) ไวในบทวา ตุณฺหีภูเตน นั้น
ซึ่งเปนสาธารณะแกการยืนทุก ๆ ครั้งกอน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา
ตตฺถ คนฺตฺวา ตุณฺหีภูเตน เปนตน ในบทภาชนะ.
[อธิบายการทวงการยืน]
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา น อาสเน นิสีทิตพฺพ มีความวา
ภิกษุแมอันไวยาจักรกลาววา โปรดนั่งที่นี้เถิด ขอรับ ! ก็ไมควรนั่ง.
สองบทวา น อามิส ปฏิคฺคเหตพฺพ ความวา แมอนั เขา
ออนวอนอยูวา โปรดรับอามิสตางโดยยาคูและของเคี้ยวเปนตน สักเล็ก
นอย ขอรับ ! ก็ไมควรรับ.
สองบทวา น ธมฺโม ภาสิตพฺโพ มีความวา แมถกู เขาออนวอน
อยูวา โปรดกลาวมงคล หรืออนุโมทนาเถิด ก็ไมควรกลาวอะไรเลย
เมื่อถูกเขาถามอยางเดียววา ทานมาเพราะเหตุอะไร ? พึงบอบเขาวา
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จงรูเอาเองเถิด ผูมีอายุ ! จริงอยู คําวา ปุจฺฉิยมาโน นี้ เปนปฐมาวิภัตติลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. อีกอยางหนึ่ง ผูศึกษาพึงเห็นใจความใน
บทวา ปุจฉิยมาโน นี้ แมอยางนี้วา ถูกเขาตั้งปญหาถาม. จริงอยู
บุคคลใด ยอมตั้งปญหาถาม, ภิกษุควรตอบบุคคลนั้นเทานี้แล.
สองบทวา าน ภฺชติ คือ ยอมหักซึ่งเหตุแหงการมา.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงการเพิ่ม และการลดใน
การทวง ๓ ครั้ง และการยืน ๖ ครั้ง ที่พระองคตรัสไวแลว จึงตรัสคํา
เปนตนวา จตุกฺขตฺตุ โจเทตฺวา เปนตน. อนึ่ง ในพระบาลีนี้ตรัสใหลด
การยืน ๒ ครั้ง โดยเพิ่มการทวงครั้งหนึ่ง; เพราะฉะนั้น จึงเปนอันทรง
แสดงลักษณะวา การทวงหนึ่งครั้งเทากับการยืนสองครั้ง. มีคําอธิบายวา
โดยลักษณะดังกลาวมานี้ ภิกษุทวง ๓ ครั้ง พึงยืนได ๖ ครัง้ , ทวง
๒ ครั้ง พึงยืนได ๘ ครั้ง, ทวงครั้งเดียว พึงยืนได ๑๐ ครั้ง, เหมือน
อยางที่ทานกลาวไววา ทวง ๖ ครั้งแลว ไมพึงยืน ฉันใด ยืน ๑๒ ครั้ง
แลว ก็ไมพงึ ทวง ฉันนั้น ดังนี้ก็มีเหมือนกัน.
เพราะฉะนั้น บัณฑิต พึงทราบวินิจฉัยในการทวง และการยืน
ทั้งสองนั่นอยางนี้วา ถาภิกษุทวงอยางเดียว ไมยืน ยอมไดการทวง ๖ ครั้ง.
ถายืนอยางเดียว ไมทวง ยอมไดการยืน ๑๒ ครั้ง. ถาทวงบาง ยืนบาง
พึงลดการยืน ๒ ครั้ง ตอการทวงครั้ง ๑, บรรดาการทวงและการยืนนั้น
ภิกษุใด ไปทวงบอย ๆ วันเดียวเทานั้นถึง ๖ ครัง้ , หรือวาไปเพียงครั้ง
เดียว แตพูด ๖ ครั้งวา ผูมีอายุ รูปตองการจีวร, อนึ่ง ไปยืนบอย ๆ
วันเดียวเทานั้นถึง ๑๒ ครั้ง, หรือวาไปเพียงครั้งเดียว แตยืนในที่นั้น ๆ
๑๒ ครั้ง, ภิกษุแมนั้นยอมหักการทวงทั้งหมด และการยืนทั้งหมด ก็จะ
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ปวยกลาวไปไย ในเรื่องหักการทวงและการยืน ของภิกษุผูกระทําอยางนี้
ในตางวันกันเลา ?
ขอวา ยตสฺส จีวรเจตาปน อาภฏ มีความวา ทรัพยสาํ หรับ
จายจีวร ที่เขานํามาเพื่อภิกษุนั้น จากพระราชา หรือจากราชอํามาตยใด.
ปาฐะวา ยตฺราสฺส ก็มี เนื้อความอยางนี้เหมือนกัน. อาจารยบางพวก
สวดวา ยตฺถสฺส ก็มี และกลาวอรรถวา ทรัพยสาํ หรับจายจีวรอันเขา
สงมาเพื่อภิกษุนั้นในที่โด. แตวา พยัญชนะไมสมกัน.
บทวา ตตฺถ มีความวา ในสํานักแหงพระราชา หรือวาราชอํามาตย
นั้น. จริงอยู คําวา ตตฺถ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถวาใกล.
ขอวา น ต ตสฺส ภิกฺขุโน กิจฺ อตฺถ อนุโภติ มีความวา
ทรัพยสําหรับจายจีวรนั้น ไมใหสําเร็จกรรมนอยหนึ่ง คือ แมมีประมาณ
เล็กนอย แกภิกษุนั้น.
ขอวา ยฺุชนฺตายสฺมนฺโต สก มีความวา ทานทั้งหลายจงทวง
เอาทรัพยของตน คือ จงตามเอาทรัพยนั่นคืนไปเสีย.
ขอวา มา โว สก วินสฺส มีความวา ทรัพยสวนตัวของทาน
จงอยาสูญหายไปเลย, อนึ่ง ภิกษุใด ยอมไมไปเอง ทั้งไมสง ทูตไป
ภิกษุนั้น ยอมตองทุกกฏ เพราะละเลยวัตร.
[วาดวยกัปปยการกและไวยาวัจกร]
ถามวา ก็ในกัปปยการกทั้งปวง จะพึงปฏิบัติอยางนี้หรือ ?
แกวา ไมตองปฏิบัติ (อยางนี้เสมอไป).
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แทจริง ชื่อวา กัปปยการกนี้ โดยสังเขปมี ๒ อยาง คือ ผูที่ถูก
แสดง ๑ ผูท ี่มิไดถูกแสดง ๑, ใน ๒ พวกนั้น กัปปยการกผูที่ถูกแสดง
มี ๒ คือ ผูที่ภิกษุแสดงอยางหนึ่ง ผูที่ทูตแสดงอยางหนึ่ง. แมกัปปยการกที่
ไมถูกแสดงก็มี ๒ อยาง คือ กัปปยการกผูออกปากเปนเองตอหนา ๑
กัปปการกลับหลัง ๑. บรรดากัปปยการก ทีภ่ ิกษุแสดงเปนตนนั้น
กัปปยการกที่ภิกษุแสดง มี ๔ อยาง ดวยอํานาจตอหนาและลับหลัง.
กัปปยการกที่ทูตแสดงก็เชนเดียวกันแล.
อยางไร ? คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมสงอกัปปยวัตถุไปดวย
ทูต เพื่อประโยชนแกจีวรสําหรับภิกษุ. ทูตเขาไปหาภิกษุรูปนั้น กลาววา
ทานขอรับ ! ทานผูมีชื่ออยางนี้ สงอกัปปยวัตถุนี้มาเพื่อประโยชนแกจีวร
สําหรับทาน, ขอทานจงรับอกัปปยวัตถุนั้น. ภิกษุหามวา อกัปปยวัตถุนี้
ไมสมควร. ทูตถามวา ทานขอรับ ! ก็ไวยาวัจกรของทานมีอยูหรือ ? และ
ไวยาวัจกรทั้งหลายที่พวกอุบาสก ผูตองการบุญสั่งไววา พวกทานจงทํา
การรับใชแกภิกษุทั้งหลาย หรือไวยาวัจกรบางพวกเปนเพื่อนเคยเห็น
เคยคบกันมา ของภิกษุทั้งหลายมีอยู. บรรดาไวยาวัจกรเหลานั้น คนใด
คนหนึ่ง นั่งอยูในสํานักของภิกษุ ในขณะนั้น. ภิกษุแสดงเขาวา ผูนี้
เปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย ดังนี้. ทูตมอบอกัปปยวัตถุไวในมือของ
ไวยาวัจกรนั้น สั่งวา ทานจงซื้อจีวรถวายพระเถระ ดังนี้ แลวไป. นี้
ชื่อวาไวยาวัจกรที่ภิกษุแสดงตอหนา.
ถาไวยาวัจกร มิไดนั่งอยูในสํานักของภิกษุ, อนึ่งแล ภิกษุยอม
แสดงขึ้นวา คนชื่อนี้ ในบานชื่อโนน เปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย.
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ทูตนั้นไปมอบอกัปปยวัตถุไวในมือของไวยาวัจกรนั้นสั่งวา ทานพึงซื้อ
จีวรถวายพระเถระ มาบอกแกภิกษุแลวจึงไป. ไวยาวัจกรนี้ ชื่อวา
ผูอันภิกษุแสดงไมพรอมหนา อยางหนึ่ง.
ก็แล ทูตนั้นมิไดมาบอกดวยตนเองเลย แตกลับวานผูอื่นไปบอกวา
ทานขอรับ ! ทรัพยสําหรับจายคาจีวร ผมไดมอบไวในมือผูนั้น, ขอทาน
พึงรับเอาจีวรเถิด. ไวยาวัจกรนี้ ชื่อวาผูอันภิกษุแสดงไมพรอมหนา
อยางที่สอง.
ทูตนั้น มิไดวานคนอื่นไปเลย, แตไปบอกภิกษุเสียเองแลวา ผม
จักมอบทรัพยสําหรับจายจีวรไวในมือแหงผูนั้น, ขอทานพึงรับเอาจีวรเถิด.
ผูนี้ชื่อวา ไวยาวัจกรที่ภิกษุแสดงไมพรอมหนา อยางที่สาม. ดวยประการ
ดังกลาวมานี้ ไวยาวัจกร ๔ จําพวกเหลานี้ คือ ผูที่ภิกษุแสดงตอหนา
จําพวกหนึ่ง ผูที่ภิกษุแสดงไมพรอมหนา ๓ จําพวก ชื่อวาไวยาวัจกรที่
ภิกษุแสดง. ในไวยาวัจกร ๔ จําพวกนี้ ภิกษุพึงปฏิบัติ โดยนัยที่
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสไวในราชสิกขาบทนี้แล.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งถูกทูตถามแลว โดยนัยกอนนั่นแล เพราะไวยาวัจกร
ไมมี หรือเพราะไมอยากจะจัดการ จึงกลาววา พวกเรา ไมมีกัปปยการก
และในขณะนั้นมีคนบางคนผานมา, ทูตจึงมอบอกัปปยวัตถุไวในมือของ
เขา แลวกลาววา ทานพึงรับเอาจีวรจากมือของผูนี้เถิด แลวไปเสีย,
ไวยาวัจกรนี้ ชื่อวาผูอันทูตแสดงตอหนา.
ยังมีทูตอื่นอีกเขาไปยังบานแลว มอบอกัปปยวัตถุไวในมือของผูใด
ผูหนึ่ง ที่ชอบพอกับตน แลวมาบอก หรือวานผูอื่นไปบอกโดยนัยกอน
นั่นแล หรือกลาววา ผมจักใหทรัพยสําหรับจายจีวรไวในมือของคนชื่อ
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โนน, ทานพึงรับเอาจีวรเถิด ดังนี้ แลวไปเสีย. ไวยาวัจกรที่ ๓ นีช้ ื่อวา
ผูที่ทูตแสดงไมพรอมหนา ดวยประการดังกลาวมานี้ ไวยาจักร ๔ จําพวก
เหลานี้ คือไวยาวัจกรที่ทูตแสดงตอหนาจําพวกหนึ่ง ไวยาวัจกรที่ทูตแสดง
ไมพรอมหนา ๓ จําพวก ชื่อวาไวยาวัจกรที่ทูตแสดง. ในไวยาจักร ๔
จําพวกเหลานี้ ภิกษุพึงปฏิบัติ โดยนัยดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
เมณฑกสิกขาบทนั่นแล.
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย มีอยู
พวกมนุษยที่มีศรัทธาเลื่อมใส, มนุษยเหลานั้น ยอมมอบหมายเงิน และ
ทองไวในมือแหงกัปปยการกทั้งหลายสั่งวา พวกทานจงจัดของที่ควร
ถวายแกพระผูเปนเจา ดวยเงินและทองนี้ ภิกษุทงั้ หลาย ! เราอนุญาต
ใหยินดี สิ่งของซึ่งเปนกัปปยะจากเงินและทองนั้น, ภิกษุทั้งหลาย ! แต
เราหากลาวไมเลยวา ภิกษุพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงิน โดยปริยาย
ไร ๆ.
ในอธิการแหงไวยาวัจกร ๔ จําพวกที่ทูตแสดงนี้ ไมมีกําหนดการ
ทวง. การทีภ่ ิกษุผูไมยินดีมูลคา ยินดีแตกัปปยภัณฑโดยการทวงหรือการ
ยืน แมตั้งพันครั้ง ก็ควร. ถาไวยาวัจกรนั้นไมให, แมจะพึงตั้งกัปปยการกอื่น ใหนํามาก็ได. ถากัปปยการกอื่นปรารถนาจะนํามา, ภิกษุพึง
บอกแมแกเจาของเดิม. ถาไมปรารถนา, ก็ไมตองบอก.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ถูกทูตถามโดยนัยกอนเหมือนกัน กลาววา พวก
เราไมมีกัปปยการก. คนอื่นจากทูตนั้น ยืนอยูใ กล ๆ ไดยนิ จึงกลาววา
ผูเจริญ ! โปรดนํามาเถิด, ผมจักจายจีวรถวายพระคุณเจา ดังนี้. ทูตกลาว
วา เชิญเถิด ทานผูเจริญ ! ทานพึงถวาย แลวมอบไวในมือของผูนั้น
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ไมบอกแกภิกษุเลย ไปเสีย. นี้ชื่อวากัปปยการกผูออกปากเปนเองตอหนา.
ทูตอีกคนหนึ่งมอบอกัปปยวัตถุไวในมืออุปฏฐากของภิกษุ หรือคน
อื่นสั่งวา ทานพึงถวายจีวรแกพระเถระ แลวหลีกไปจากที่นั่นทีเดียว. นี้
ชื่อวา กัปปยการกลับหลัง ; ฉะนั้น กัปปยการกทั้งสองนี้จึงชื่อวา กัปปยการกที่ทูตไมไดแสดง. ในกัปปยการกทั้ง ๒ นี้ พึงปฏิบัติเหมือนในอัญญาตกสิกขาบท และอัปปวาริตสิกขาบทฉะนั้น. ถากัปปยการกที่ทูตมิได
แสดงทั้งหลาย นําจีวรมาถวายเอง ภิกษุพึงรับ, ถาไมไดนํามาถวาย,
อยาพึงพูดคําอะไร ๆ.
ก็คําวา ทูเตน จีวรเจตาปน ปหิเณยฺย นี้ สักวาเปนเทศนาเทานั้น.
ถึงในพวกกัปปยการกแมผูนําอกัปปยวัตถุมาถวาย
เพื่อประโยชนแก
บิณฑบาตเปนตนดวยตนเอง ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. ภิกษุจะรับเพื่อ
ประโยชนแกตนเองอยางเดียวเทานั้น ไมสมควร.
[วิธีปฏิบัติในเรือ่ งเงินและทองที่มีผูถวาย]
ถาใคร ๆ นําเอาทองและเงินมากลาววา ขาพเจาถวายทองและเงิน
นี้แกสงฆ, ทานทั้งหลายจงสรางอาราม วิหาร เจดีย หรือหอฉันเปนตน
อยางใดอยางหนึ่งก็ตาม, จะรับทองและเงินแมนี้ไมควร. ในมหาปจจรี
ทานกลาวไววา ดวยวาเปนทุกกฏแกภกิ ษุรูปใดรูปหนึ่งผูรับเพื่อประโยชน
แกผูอื่น. ก็ถาเมื่อภิกษุปฎิเสธวา ภิกษุทั้งหลายจะรับทองและเงินนี้ ไม
สมควร. เขากลาววา ทองและเงินจักอยูในมือของพวกชางไม หรือพวก
กรรมกร, ทานทั้งหลายจงรับทราบการงานที่เขาทําดี และไมดีอยางเดียว
ดังนี้แลว มอบไวในมือพวกชางไม หรือพวกกรรมกรเหลานัน้ จึงหลีกไป,
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จะรับก็ควร, ถาแมน เขากลาววา ทองและเงินจักอยูในมือของพวกคน
ของผมเอง, หรือวาจักอยูในมือของผมเอง, ทานพึงสงขาวไปเพื่อ
ประโยชนแกบุคคลผูที่เราจะตองใหทองและเงินเขาอยางเดียว, แมอยางนี้
ก็ควร.
ก็ถาวาพวกเขาไมระบุสงฆ คณะ หรือบุคคล กลาววา ขาพเจา
ทั้งหลายถวายเงิน และทองนี้แกเจดีย, ถวายแกวิหาร, ถวายเพื่อนวกรรม
ดังนี้ จะปฏิเสธไมสมควร. พึงบอกแกพวกกัปปยการกวา ชนพวกนี้กลาว
คํานี้. แตเมื่อเขากลาววา ทานทั้งหลายจงรับเก็บไวเพื่อประโยชนแกเจดีย
เปนตนเถิด พึงปฏิเสธวา การที่พวกเรารับไวไมสมควร.
แตถาคนบางคนนําเอาเงิน และทองมามากกลาววา ขาพเจาขอ
ถวายเงินและทองนี้แกสงฆ, ทานทั้งหลายจงบริโภคปจจัย ๔ เถิด, ถา
สงฆรับเงินและทองนั้น เปนอาบัติทั้งเพราะรับ ทั้งเพราะบริโภค. ถา
บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุรูปหนึ่งปฏิเสธวา สิ่งนี้ไมควร. และอุบาสก
กลาววา ถาไมควรจักเปนของผมเสียเอง ดังนี้แลวไป, ภิกษุนั้นอันภิกษุ
บางรูปไมพึงกลาวคําอะไร ๆ วา เธอทําอันตรายลาภของสงฆ, เพราะ
ภิกษุใดโจทเธอ, ภิกษุนั่นเองเปนผูมีอาบัติติดตัว. แตเธอรูปเดียวกระทํา
ภิกษุเปนอันมากไมใหเปนอาบัติ. ก็ถาวา เมื่อภิกษุทั้งหลายปฏิเสธวา
ไมควร เขากลาววา จักอยูในมือของพวกกัปปยการก หรือจักอยูในมือ
ของพวกคนของผม หรือในมือของผม, ทานทั้งหลาย จงบริโภคปจจัย
อยางเดียวเทานั้น ดังนี,้ สมควรอยู.
อนึ่ง เขาถวายเพื่อประโยชนแกจตุปจจัย พึงนอมไปเพื่อปจจัย
ที่ตองการ. เขาถวายเพื่อประโยชนแกจีวร พึงนอมไปในจีวรเทานั้น.
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ถาวาไมมีความตองการจีวรนั้น, สงฆลําบากดวยปจจัยมีบิณฑบาตเปนตน
พึงอปโลกนเพื่อความเห็นดีแหงสงฆแลวนอมไป แมเพื่อประโยชนแก
บิณฑบาตเปนตน. แมในอกัปปยวัตถุที่เขาถวาย เพื่อประโยชนแก
บิณฑบาตและคิลานปจจัย ก็นัยนี.้
อนึ่ง อกัปปยวัตถุที่เขาถวายเพื่อประโยชนแกเสนาสนะ พึงนอม
ไปในเสนาสนะเทานั้น เพราะเสนาสนะเปนครุภัณฑ. ก็ถาวา เมื่อพวก
ภิกษุละทิ้งเสนาสนะไป เสนาสนะจะเสียหาย, ในกาลเชนนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตใหภิกษุทั้งหลาย แมจําหนายเสนาสนะแลวบริโภค
(ปจจัย) ได.
เพราะฉะนั้น เพื่อรักษาเสนาสนะไว ภิกษุอยากระทําใหขาดมูลคา
พึงบริโภคพอยังอัตภาพใหเปนไป. และมิใชแตเงินทองอยางเดียวเทานั้น,
แมอกัปปยวัตถุอื่นมีนาและสวนเปนตน อันภิกษุไมควรรับ.
[วิธีปฏิบัติในบึงและสระน้ําเปนตนที่มีผูถวาย]
ถาใคร ๆ กลาววา บึงใหญใหสําเร็จขาวกลา ๓ ครั้ง ของขาพเจา
มีอยู, ขาพเจาขอถวายบึงใหญนั้นแกสงฆ, ถาสงฆรับบึงใหญนั้น เปน
อาบัติทั้งในการรับ ทั้งในการบริโภคเหมือนกัน. แตภกิ ษุใดปฏิเสธ
บึงใหญนั้น, ภิกษุนั้นอันภิกษุบางรูปไมควรวากลาวอะไร ๆ โดยนัยกอน
เหมือนกัน. เพราะวาภิกษุใดโจทเธอ, ภิกษุนั่นเองมีอาบัติติดตัว. แต
เธอรูปเดียวไดทําใหภิกษุมากรูปไมตองอาบัติ.
อนึ่ง ผูใ ดแมกลาววา ขาพเจาถวายบึงใหญเชนนั้นเหมือนกัน ถูก
พวกภิกษุปฏิเสธวา ไมควร, ถายังกลาววา บึงโนนและบึงโนนของสงฆ
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มีอยู, บึงนั้นยอมควรได อยางไร ? พึงบอกเขาวา เขาจักทําใหเปน
กัปปยะแลวถวายกระมัง ? เขาถามวา ถวายอยางไร จึงจะเปนกัปปยะ ?
พึงกลาววา เขากลาวถวายวา ทานทั้งหลาย จงบริโภคปจจัย ๔ เถิด
ดังนี้. ถาเขากลาววา ดีละขอรับ ! ขอทานทั้งหลายจงบริโภคปจจัย ๔ เถิด
ดังนี้, ควรอยู.
ถาแมน เขากลาววา ขอทานทั้งหลายจงรับบังเถิด ถูกพวกภิกษุ
ทั้งหลายหามวา ไมควร แลวถามวา กัปปยการกมีอยูหรือ ? เมื่อภิกษุตอบวา
ไมมี จึงกลาววา คนชื่อโนนจักจัดการบึงนี้, หรือวา จักอยูใ นความ
ดูแลของคนโนน หรือในความดูแลของขาพเจา, ขอสงฆจงบริโภคกัปปยภัณฑเถิด ดังนี้, จะรับควรอยู. ถาแมนวา ทายกนั้นถูกภิกษุปฏิเสธวา
ไมควร แลวกลาววา คนทั้งหลายจักบริโภคน้ํา จักซักลางสิ่งของ,
พวกเนื้อและนกจักดมกิน, แมการกลาวอยางนี้ ก็สมควร.
ถาแมนวา ทายกถูกภิกษุปฏิเสธวา ไมควร แลวยังกลาววา ขอทาน
ทั้งหลายจงรับโดยมุงถึงของสมควรเปนใหญเถิด, ภิกษุจะกลาววา ดีละ
อุบาสก ! สงฆจักดื่มน้ํา จักซักลางสิ่งของ พวกเนื้อและนกจักดื่มกิน
ดังนี้ แลวบริโภค ควรอยู. แมหากวา เมื่อทายกกลาววา ขาพเจาถวายบึง
หรือสระโบกขรณีแกสงฆ ภิกษุจะกลาวคําเปนตนวา ดีละ อุบาสก !
สงฆจักดื่มน้ํา แลวบริโภคใชสอย สมควรเหมือนกัน.
ก็ถา พวกภิกษุขอหัตถกรรม และขุดกัปปยปฐพีดวยมือของตนเอง
ใหสรางสระน้ําเพื่อตองการใชน้ํา, ถาพวกชาวบานอาศัยสระนั้นทําขาว
กลาใหสําเร็จแลวถวายกัปปยภัณฑในวิหาร ควรอยู. ถาแมนวา พวกชาว
บานนั่นแหละ ขุดพื้นที่ของสงฆเพื่อตองการอุปการะแกสงฆ แลวถวาย
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กัปปยภัณฑจากกลาที่อาศัยสระน้ํานั้นสําเร็จแลว, กัปปยภัณฑแมนี้ ก็
สมควร. ก็เมื่อเขากลาววา ทานทั้งหลาย จงตั้งกัปปยการกใหพวกผม
คนหนึ่ง แมภิกษุจะตั้งก็ได.
อนึ่ง ถาพวกชาวบานนั้น ถูกราชพลีรบกวนพากันหนีไป, ชาว
บานอื่นจักทําอยู, และไมถวายอะไร ๆ แกภิกษุทั้งหลาย, พวกภิกษุ
หวงหามน้ําก็ได. ก็แลการหวงน้ํานั้น ยอมไดในฤดูทํานาเทานั้น ไมใช
ในฤดูขาวกลา (สําเร็จแลว). ถาพวกชาวบานกลาววา ทานขอรับ ! แม
เมื่อกอนพวกชาวบานไดอาศัยน้ํานี้ทําขาวกลามิใชหรือ ? เมื่อนั้นพึงบอก
พวกเขาวา พวกนั้นเขาไดกระทําอุปการะอยางนี้ และอยางนี้แกสงฆ,
และไดถวายแมกัปปยภัณฑ อยางนั้น. ถาวา พวกเขากลาววา แมพวก
ขาพเจา ก็จักถวาย ดังนี้,. อยางนี้ก็ควร.
ก็ถาวา ภิกษุบางรูปไมเขาใจ รับสระหรือใหสรางสระโดยอกัปปยโวหาร, สระนั้นพวกภิกษุไมควรบริโภคใชสอย. แมกัปปยภัณฑที่อาศัย
สระนั้นไดมา ก็เปนอกัปปยะเหมือนกัน. ถาเจาของ (สระ) บุตรและ
ธิดาของเขา หรือใคร ๆ อื่นผูเกิดในสกุลวงศของเขา ทราบวา ภิกษุ
ทั้งหลายสละแลว จึงถวายดวยกัปปยโวหารใหม, สระนั้น ควร. เมื่อ
สกุลวงศของเขาขาดสูญ ผูใดเปนเจาของชนบทนั้น, ผูนั้นริบเอาแลว
ถวายคืน เหมือนราชมเหสีนามวา อนุฬา ทรงริบเอาฝายน้ําที่ภิกษุใน
จิตตลดาบรรพตชักมาแลว ถวายคืนฉะนั้น, แมอยางนี้ก็ควร.
จะทําการโกยดินขึ้น และกั้นคันสระใหม ในสระที่รับไวดวยอํานาจ
แหงน้ํา แมเปนกัปปยโวหาร ยอมควรแกภิกษุผูมีจิตบริสุทธิ์. แตการ
ที่ภิกษุเห็นพวกชาวบานอาศัยสระนั้น กระทําขาวกลาอยู จะตั้งกัปปยการก
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ไมควร. ถาพวกเขาถวายกัปปยภัณฑเสียเอง. ควรรับ, ถาพวกเขาไมถวาย,
ไมควรทวงไมควรเตือน. การที่จะตั้งกัปปยการกในสระที่รับไวดวยอํานาจ
แหงปจจัย ควรอยู. แตจะทําการโกยดินขึ้นและกั้นคันสระเปนตน ไม
ควร, ถาพวกกัปปยการก กระทําเองเทานั้น, จึงควร. เมื่อลัชชีภิกษุ
ผูฉลาดใชพวกกัปปยการกทําการโกยดินขึ้นเปนตน สระน้ําจะเปนกัปปยะ
ในเพราะการรับ แมก็จริง, ถึงอยางนั้นก็เปนการบริโภคไมดี ดุจ
บิณฑบาตที่เจือยาพิษ และดุจโภชนะที่เจืออกัปปยมังสะฉะนั้น เพราะ
กัปปยภัณฑที่เจือดวยสิ่งของอันเกิดจากประโยคของภิกษุเปนปจจัย เปน
อกัปปยะแกพวกภิกษุทั่วไปเหมือนกัน .
แตถายังมีโอกาสเพื่อน้ํา ภิกษุจะจัดการเฉพาะน้ําเทานั้นอยางนี้วา
ทานจงทําโดยประการที่คันของสระจะมั่นคง จุน้ําไดมาก คือ จงทําให
น้ําเออขึ้นปริ่มฝง ดังนี้ ควรอยู.
[วิธีปฏิบัติในพืชผลที่ไดเพราะอาศัยสระน้ําของวัดเปนตน]
ชนทั้งหลายกําลังดับไฟที่เตาไฟ จะกลาววา พวกทานจงไดอุทกกรรมกอนเถิด อุบาสก ดังนี้ ก็ควร. แตจะกลาววา ทานจงกระทําขาวกลา
แลวนํามา ไมควร. ก็ถาวา ภิกษุเห็นน้ําในสระมากเกินไป ใหชักเหมือง
ออกจากดานขาง หรือดานหลัง ใหถางปา ใหทําคันนาทั้งหลาย ไมถือ
สวนปกติในคันนาเดิม ถือเอาสวนที่เกิน, กะเกณฑเอากหาปณะวา ทาน
ทั้งหลายจงใหกหาปณะประมาณเทานี้ ในขาวกลานอกฤดูกาล หรือใน
ขาวกลาใหมซึ่งไมไดกําหนดไว, เปนอกัปปยะแกภิกษุทุกรูป.
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อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดกลาววา พวกทานจงไถ จงหวาน กะพื้น
ที่อยางนี้วา สําหรับฟนที่เทานี้ มีสวนชื่อประมาณเทานี้ก็ดี เมื่อพวก
ชาวนา กลาววา พวกผมกระทําขาวกลาในสวนฟนที่เทานี้, ทานทั้งหลาย
จงถือเอาสวนชื่อประมาณเทานี้ เอาเชือก หรือไมเทาวัดเพื่อกําหนด
ประมาณพื้นที่ก็ดี ยืนรักษาอยูที่ลานก็ดี ใหขนออกจากลานไปก็ดี ใหเก็บ
ไวในฉางก็ดี ผลที่เกิดขึ้นจากพื้นที่นั้น เปนอกัปปยะ แกภกิ ษุรูปนั้น
เทานั้น.
ถาชาวนาทั้งหลายนํากหาปณะมากลาววา กหาปณะเหลานี้พวกผม
นํามาเพื่อสงฆ, และภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง กลาววา ทานจงนําผามาดวย
กหาปณะเทานี้, จงจัดขาวยาคูเปนตนดวยกหาปณะประมาณเทานี้ ดวย
ความสําคัญวา สงฆไมรับกหาปณะ สิ่งของที่พวกเขานํามา เปนอกัปปยะ
แกพวกภิกษุทั่วไป. ถามวา เพราะเหตุไร ตอบวา เพราะภิกษุจัดการ
กหาปณะ.
ถาพวกชาวนานําขาวเปลือกมากลาววา ขาวเปลือกนี้ พวกผมนํามา
เพื่อสงฆ, และภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกลาววา พวกทานจงนําเอาสิ่งนี้และ
สิ่งนี้มาดวยขาวเปลือกประมาณเทานี้ โดยนัยกอนนั่นแล สิ่งของที่พวก
เขานํามา เปนอกัปปยะเฉพาะแกภิกษุนั้นเทานั้น. เพราะเหตุไร ? เพราะ
ภิกษุจัดการขาวเปลือก.
ถาพวกเขานําเอาขาวสาร หรืออปรัณชาติมากลาววา พวกผมนํา
สิ่งของนี้มาเพื่อสงฆ. และภิกษุรูปใดรูปหนึ่งกลาววา พวกทานจงนําเอา
สิ่งนี้ และสิง่ นี้มาดวยขาวสารมีประมาณเทานี้ โดยนัยกอนนั่นแล, สิ่งของ
ที่พวกเขานํามา เปนกัปปยะแกภิกษุทั้งหมด. เพราะเหตุไร ? เพราะ
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ภิกษุจัดการขาวสารเปนตนที่เปนกัปปยะ. ไมเปนอาบัติแมในเพราะซื้อขาย
เพราะบอกกัปปยการก.
แตในครั้งกอน ภิกษุรูปหนึ่งที่จิตตลดาบรรพต ไดกระทํามณฑล
(รูปดวงจันทร) ไว ที่พื้นดิน ใกลประตูศาลา ๔ มุข เพื่อใหเกิดความ
เขาใจแกพวกคนวัดโดยรําพึงวา โอหนอ ! พวกคนวัดพึงทอดขนม
ประมาณเทานี้ เพื่อสงฆในวันพรุงนี้. อารามิกชนผูฉลาด เห็นมณฑล
นั้น (รูปดวงจันทร) แลว ไดทําอยางนั้น ในวันที่สอง เมื่อพวกเขา
ตีกลองประชุมสงฆแลว จึงถือขนมไปเรียนพระสังฆเถระวา ทานขอรับ !
ในกาลกอนนี้ พวกผมไมเคยไดยินบิดามารดา ไมเคยไดฟงปูยาตายาย
(บอกเลาเหตุการณ) อยางนี้เลย, พระคุณเจารูปหนึ่งไดทําเครื่องหมาย
ที่ประตูศาลา ๔ มุข เพื่อประโยชนแกขนม, บัดนี้จําเดิมแตนี้ไป พระคุณเจาทั้งหลาย จงบอกตามความพอใจของตน ๆ เถิด, แมพวกผมก็จัก
อยูเปนผาสุก. พระมหาเถระกลับจากที่นั้นทันที. แมภิกษุรูปหนึ่งก็ไม
รับขนมเลย. ในกาลกอนภิกษุทั้งหลาย ยอมไมฉันแมขนมที่เกิดขึ้นใน
อารามนั้น อยางนี้; เพราะฉะนั้น
ภิกษุ ผูไมประมาท ไมละการปฏิบัติขัดเกลา
ไมพงึ กระทําความโลเล เพื่อประโยชนแกอามิส
แมในสั่งที่เปนกัปปยะ ฉะนีแ้ ล.
อนึ่ง แมในสระโบกขรณี ฝายและเหมืองเปนตน ก็มีนัยดังนี้
ที่กลาวไวแลวในสระนี้เหมือนกัน. แมเมื่อทายกกลาววา ขาพเจาถวายนา
หรือวาสวน อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเปนสถานที่เพาะปลูกบุพพัณชาติ
อปรัณชาติ ออยและมะพราวเปนตน ภิกษุพึงปฏิเสธวา ไมควร แลว
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ปฏิบัติโดยนัยดังกลาวแลวในสระนั่นแล. ในเวลาเขากลาวดวยกัปปยโวหารวา ขาพเจาถวายเพื่อประโยชนแกการบริโภคปจจัย ๔ ภิกษุควรรับ,
ก็เมื่อเขากลาววา ขาพเจาถวายสวน, ถวายปา ควรจะรับไว.
ถาพวกชาวบานมิไดถูกภิกษุบังคับเลย ตัดตนไม ในปานั้น ยัง
อปรัณชาติเปนตน ใหถึงพรอมแลว ถวายสวนแกภิกษุทั้งหลาย,
จะรับก็ควร. พวกเขาไมถวาย, ไมควรทวง ไมควรเตือน.
ถาเมื่อพวกเขาพากันอพยพไป เพราะอันตรายบางอยาง. คน
พวกอื่นทํา และไมถวายอะไร ๆ เลยแกภิกษุทั้งหลาย, พึงหามชนเหลา
นั้น. ถาพวกเขากลาววา แมเมื่อกอน พวกชาวบานไดกระทําขาวกลา
ในที่นี้มิใชหรือ ขอรับ ! ลําดับนั้น พึงบอกเขาวา พวกนั้นเขาไดให
กัปปยภัณฑอยางนี้ ๆ แกสงฆ. ถาพวกเขากลาววา แมพวกผมก็จักถวาย.
อยางนี้ ควรอยู.
พวกเขากลาวหมายถึงภูมิประเทศที่เพาะปลูกขาวกลา บางแหงวา
ขาพเจาจะถวายเขตแดน ควรอยู. แตภิกษุทั้งหลาย ไมควรปกเสาหรือวาง
หิน เพื่อกําหนดเขตแดนเอง. เพราะเหตุไร ? เพราะธรรมดาวา แผนดิน
มีคานับไมได, ภิกษุจะพึงเปนปาราชิก แมดวยเหตุเล็กนอย. แตพึงบอก
พวกอารามิกชนวา เขตของพวกเราไปถึงที่นี้. ก็ถาแมนวาพวกเขาถือ
เอาเกินไปไมเปนอาบัติ เพราะกลาวโดยปริยาย. ก็ถาวาพระราชาและ
ราชอํามาตยเปนตน ใหปกเสาเองแลวถวายวา ขอทานทั้งหลายจงบริโภค
ปจจัย ๔ เถิด การถวายนั้น ควรเหมือนกัน.
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ถาใคร ๆ ขุดสระภายในเขตแดนสีมา หรือไขเหมืองไปโดยทาม
กลางวัด ยอมทําลายลานพระเจดียและลานโพธิ์เปนตน, พึงหาม. ถาสงฆ
ไดอะไร ๆ บางอยางแลว ไมหาม เพราะหนักในอามิส, ภิกษุรูปหนึ่งหาม,
ภิกษุรูปนั้นเทานั้น เปนใหญ. ถาภิกษุรูปหนึ่งกลาววา พวกทานจงไขไป
ไมหาม คือ เปนพรรคพวกของชาวบานเหลานั้นนั่นแล, สงฆหาม,
สงฆเทานั้น เปนใหญ. จริงอยู ในกรรมอัน เปนของสงฆ ภิกษุรูปใด
ทํากรรมเปนธรรม. ภิกษุรูปนั้น เปนใหญ. ถาแมบุคคลที่ถูกภิกษุหาม
อยู ยังขืนกระทํา, พึงกลบดินรวนทีเ่ ขาคุยไวขางลางถมขางลาง กลบดิน
รวนที่เขาคุยไวขางบนถมขางบนใหเต็ม.
พระมหาสุมเถระกลาววา ถาใคร ๆ ประสงคจะถวายออย หรือ
อปรัณชาติ หรือผลไมเถา มีนา้ํ เตาและฟกเปนตน ตามที่เกิด
แลวนั่นแหละ กลาววา ขาพเจาจะถวายไรออย ไรอปรัณชาติ หลุม
(เพาะปลูก) ผลไมเถาทั้งหมดนี้ ดังนี้, ไมควร เพราะเขาระบุพรอมวัตถุ
(ไร). สวนพระมหาปทุมเถระ กลาววา นั่นเปนแตเพียงโวหาร, เพราะ
ภูมิภาคนั่น ยังเปนของพวกเจาของอยูนั่นเอง; เพราะเหตุนั้น จึงควร.
[วิธีปฏิบัติในทาส คนวัด และปศุสัตวที่มีผูถวาย]
ทายกกลาววา ขาพเจาถวายทาส การถวายนัน้ ไมควร. เมื่อเขา
กลาววา ขาพเจาถวายคนวัด, ถวายไวยาวัจกร ถวายกัปปยการก ดังนี้
จึงควร. ถาอารามิกชนนั้น ทําการงานของสงฆเทานั้นทั้งกอนภัตและ
ภายหลังภัต, ภิกษุพึงกระทําแมการพยาบาลดวยยาทุกอยางแกเขาเหมือน
กับสามเณร, ถาเขาทําการงานของสงฆกอนภัตเวลาเดียว, ภายหลังภัตไป
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กระทําการงานของตน ไมพึงใหอาหาร ในเวลาเย็น. แมชนจําพวกใด
กระทํางานของสงฆตามวาระ ๕ วัน หรือตามวาระปกษ ในเวลาที่เหลือ
ทํางานของตน พึ่งใหภัตและอาหารแมแกบุคคลพวกนั้น ในเวลากระทํา
เทานั้น. ถาการงานของสงฆไมมี, พวกเขากระทํางานของตนเองเลี้ยงชีพ,
ถาพวกเขานําเอามูลคาหัตถกรรมมาถวาย พึงรับ. ถาพวกเขาไมถวาย
ก็อยาพึงพูดอะไร ๆ เลย. การรับทาสยอมผาก็ดี ทาสชางหูกก็ดี อยางใด
อยางหนึ่ง โดยชื่อวา อารามิกชน ควรอยู.
ถาพวกทายกกลาววา พวกขาพเจาถวายโคทั้งหลาย ดังนี้, ภิกษุ
พึงหามพวกเขาวา ไมสมควร เมื่อมีพวกชาวบานถามวา โคเหลานี้ ทาน
ไดมาจากไหน ? พึงบอกเขาวา พวกบัณฑิตถวายไวเพื่อประโยชนแก
การบริโภคปญจโครส. เมื่อพวกเขากลาววา แมพวกผมก็ถวาย เพื่อ
ประโยชนบริโภคปญจโครส ดังนี้ ควรอยู. แมในปศุสัตวมีแมแพะ
เปนตน ก็นัยนี้แหละ.
พวกชาวบานกลาววา พวกขาพเจาถวายชาง, ถวายมา, กระบือ,
ไก, สุกร ดังนี้, จะรับไมควร. ถาพวกชาวบานบางหมูกลาววา ทาน
ขอรับ ! ขอทานทั้งหลายจงเปนผูขวนขวายนอยเถิด, พวกผมจักรับสัตว
เหลานี้แลว ถวายกัปปยภัณฑแกทานทั้งหลาย แลวรับไป, ยอมควร.
จะปลอยเสียในปาดวยกลาววา ไกและสุกรเหลานี้ จงอยูตามสบายเถิด
ดังนี้ ก็ควร. เมื่อเขากลาววา พวกขาพเจาถวายสระนี้ นานี้ ไรนี้
แกวิหาร ภิกษุจะปฏิเสธไมไดฉะนี้แล. คําที่เหลือในสิกขาบทนี้ มีอรรถ
ตื้นทั้งนั้น ดังนี้แล.
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บรรดาสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทแมนี้ ก็มีสมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา
โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓
มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
พรรณนาราชสิกขาบทในอรรถกถาพระวินัย
ชือ่ สมันตปาสาทิกา จบ

และจบวรรคที่ ๑
นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๒
โกสิยวรรค สิกขายบทที่ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตพระนครอาฬวี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเขาไปหาพวก
ชางไหม กลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก
จงใหพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม
ชางไหมเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ เชื้อสาย
พระศากยบุตรจึงไดเขามาหาพวกเรากลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวก
ทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมา
ก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังนี้ แมพวกเราผูซึ่งทําสัตวตัวเล็กๆ
มากมายใหวอดวาย เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา
ก็ยังชื่อวาไมไดลาภ หาไดไมสุจริต
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ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกชางไหมเหลานั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนา
อยู บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขาตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงเขา
ไปหาพวกชางไหม แลวกลาวอยางนี้วา ทานทัง้ หลาย พวกทานตม
ตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนา
จะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังนี้เลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมสงฆ ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคีย
วาดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอเขาไปหาพวกชางไหม แลว
กลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จง
ใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวย
ไหม ดังนี้ จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรษุ ทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกจิ ของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดเขาไปหาพวกชางไหม
แลวกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก
จงใหแกพระพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือ
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ดวยไหม ดังนี้เลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไป
เพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
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ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทาํ สันถัตเจือดวยไหม เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
สิกขาบทวิภังค
[๗๕] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา พระพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชือ่ วา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
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อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม
อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่มชี ื่อวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ใหทํา ความวา ทําเองก็ดี ใชใหทําก็ดี เจือดวยไหม
แมเสนเดียว เปนทุกกฏในประโยคที่ทํา เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา
ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตเจือดวยไหมผืนนี้ ของขาพเจาไดทําแลว
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 879

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตเจือดวยไหมผืนนี้ของขาพเจา ใหทาํ แลว
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตเจือดวยผาไหมผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๗๖] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
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สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นใหทําตอจนสําเร็จ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นใหทําตอจนสําเร็จ เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชผอู ื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไดสันถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๗] ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี
เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ
นิสสัคคิยปาจิตตีย โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๑

พรรณนาโกสิยสิกขาบท
โกสิยสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาวตอไป:ในโกสิยสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 881

หลายบทวา สนฺถริตฺวา กต โหติ มีความวา สันถัตที่ลาด
เสนไหมซอน ๆ กัน บนภาคพื้นที่เสมอแลว เอาน้ําขาวเปนตนเทราดลงไป
แลวหลอ.
ในคําวา เอเกนป โกสิยสุนา มิสฺสิตฺวา นี้ ผูศึกษาพึงทราบ
วินิจฉัยวา สันถัตที่เจือ (ไหม) ดวยอํานาจแหงความชอบใจของตนจง
ยกไว, ถาแมนวา ลมพัดเอาเสนไหมเสนเดียวไปตกลงในที่หลอสันถัตนั้น
แมอยางนั้น ก็ชื่อวา หลอสันถัตเจือ (ดวยไหม) เหมือนกัน. คําที่เหลือ
ทุก ๆ แหง มีอรรถตื้นทัง้ นั้น.
สิกขาบทนี้ มีสมุฎฐาน ๖ เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ เวทนา ๓ ฉะนี้แล.
พรรณนาโกสิยสิกขาบทที่ ๑ จบ
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียใหเขาทําสันถัต
แหงขนเจียมดําลวน ชาวบานพากันมาเที่ยวชมวิหารไดแลเห็นแลว จึง
พากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหลานี้ จึงไดใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกามเลา
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ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดให
เขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอใหเขาทําสันถัตแหง
ขนเจียมดําลวน จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูม ีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรษุ ทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกจิ ของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดใหเขาทําสันถัต
แหงขนเจียมดําลวนเลา การกระทําของพวกเธอนั้น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่นเปน
ไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปน
อยางอื่นของบางพวกที่เลื่อมใสแลว
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวทรงรับสงกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
พระบัญญัติ
๓๐. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทาํ สันถัตแหงขนเจียมดําลวน เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย.

เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๗๙] อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด
มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรม
เครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม
เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา พระพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชือ่ วา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชือ่ วา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ
ชื่อวา ภิภษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวย
ญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่
สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควร
แกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ทีช่ ื่อวา ดํา มี ๒ อยาง คือ ดําเองโดยกําเนิดอยางหนึ่ง ดําโดย
ยอมอยางหนึ่ง.
ที่ชื่อวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ใหทํา ความวา ทําเองก็ดี ใชใหเขาทําก็ดี เปนทุกกฏใน
ประโยคที่ทํา เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ
หรือบุคคล.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตแหงขนเจียมดําลวนผืนนี้ของขาพเจา ใหทํา
แลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตแหงขนเจียมดําลวนผืนนี้ของขาพเจา ใหทํา
แลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่ง
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ของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทัง้ หลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมี
ชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน สันถัตแหงขนเจียมดําลวนผืนนี้ของขาพเจา ใหทําแลว
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๘๐] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทาํ ตอใหสําเร็จเอง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัดคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
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ทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น ตองอาบัติ
ทุกกฏ
ภิกษุไดสันถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๘๑] ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี
เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ

โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๒
พรรณนาสุทธกาฬกสิกขาบท
สุทธกาฬกสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในสุทธกาฬกสิกขาบทนั้น บทวา สุทธฺ กาฬกาน ความวา
ดําลวน คือ ดําไมเจือดวยขนเจียมอยางอื่น. คําที่เหลือมีอรรถตื้นทั้งนั้น.
แมสมุฏฐานเปนตน ก็เปนเชนกับโกสิยสิกขาบทนั่นเอง.
พรรณนาสุทธกาฬกสิกขาบทที่ ๒ จบ
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โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรือ่ งพระฉัพพัคคีย
[๘๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงหามการกระทําสันถัตแหง
ขนเจียมดําลวน จึงถือเอาขนเจียมขาวหนอยหนึ่งปนไวที่ชายสันถัต แลว
ใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเหมือนอยางเดิมนั่นแหละ
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู
ใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดถือเอาขนเจียมขาวหนอยหนึ่งปนไวที่ชายสันถัตแหงขนเจียมดําลวน
เหมือนอยางเดิมนั้นเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอถือเอาขนเจียมขาว
หนอยหนึ่งปนไวที่ชายสันถัด แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน
เหมือนอยางเดิมนั่นแหละ จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของ
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สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดถือเอาขนเจียมขาว
หนอยหนึ่งปนไวที่ชายสันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน
เหมือนอยางเดิมนั้นเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปน
ไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปน
อยางอื่น ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรง
กระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ ยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
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เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นเเหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๒. ๓. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําสันถัตใหม พึงถือเอาขนเจียมดํา
ลวน ๒ สวน ขนเจียมขาวเปนสวนที่ ๓ ขนเจียมแดงเปนสวนที่ ๔
ถาภิกษุไมถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน ขนเจียมขาวเปนสวนที่ ๓
ขนเจียมแดงเปนสวนที่ ๔ ใหทําสันถัตใหม เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
สิกขาบทวิภังค
[๘๓] ที่ชื่อวา ใหม ตรัสหมายการทําขึ้น.
ที่ชื่อวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม.
คําวา พึงถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน ความวา พึงชั่งถือเอา
ขนเจียมดําลวนน้ําหนัก ๒ ชั่ง.
บทวา ขนเจียมขาวเปนสวนที่ ๓ คือ ขนเจียมขาวน้ําหนัก ๑ ชั่ง.
บทวา ขนเจียมแดงเปนสวนที่ ๔ คือ ขนเจียมแดงน้ําหนัก ๑ ชั่ง.
คําวา ถาภิกษุไมถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน ขนเจียมขาว
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เปนสวนที่ ๓ ขนเจียมแดงเปนสวนที่ ๔ ความวา ไมถือเอาขนเจียม
ขาว ๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชั่ง ทําเองก็ดี ใหเขาทําก็ดี ซึ่งสันถัตใหม
เปนทุกกฏในประโยคที่ทํา เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา ตองเสียสละแก
สงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้นอยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาขนเจียมขาว
๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชัง่ ใหทําแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจา
สละสันถัตผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
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ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถอื เอาขนเจียมขาว
๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชัง่ ใหทําแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจา
สละสันถัตผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่ง
ของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทัง้ หลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมี
ชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทาน สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ชั่ง
ขนเจียมแดง ๑ ชั่ง ใหทําแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัต
ผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๘๔] สันถัตทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
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สันถัตทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทาํ ตอใหสําเร็จเอง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุไดสันถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๘๕] ภิกษุถือเอาขนเจียมขาว ๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชั่ง แลว
ทํา ๑ ภิกษุถือเอาขนเจียมขาวมากกวา ขนเจียมแดงมากกวา แลวทํา ๑
ภิกษุถือเอาขนเจียมขาวลวน ขนเจียมแดงลวน แลวทํา ๑ ภิกษุทําเปน
เพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานฟูกก็ดี เปนเปลือกก็ดี เปน
ปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอ งอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ
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โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๓
พรรณนาเทวภาคสิกขาบท
เทวภาคสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในเทวภาคสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:สองบทวา อนฺเต อาทิยิตฺวา มีความวา ใหติดขนเจียมขาวไวที่
ชายแหงสันถัตดุจอนุวาตที่ชายผาฉะนั้น.
สองบทวา เทฺว ภาคา แปลวา ๒ สวน.
บทวา อาทาตพฺพา แปลวา พึงถือเอา.
บทวา โคจริยาน แปลวา มีสแี ดง.
คําวา เทฺว ตุลา อาทาตพฺพา ทานกลาวหมายเอาภิกษุผูประสงค
จะใหทําดวยขนเจียม ๔ สวน. บัณฑิตพึงทราบสันนิษฐานวา ก็โดยใจ
ความ เปนอันทรงแสดงคํานี้ทีเดียววา ภิกษุมีความประสงคจะทําดวยขน
เจียม มีประมานเทาใด, ในขนเจียมมีประมาณเทานั้น ขนเจียมดํา ๒ สวน
ขนเจียมขาว ๑ สวน ขนเจียมแดง ๑ สวน. คําที่เหลือมีอรรถตื้นทั้งนั้น.
แมสมุฏฐานเปนตน ก็เปนเหมือนโกสิยสิกขาบทนั่นเอง. สิกขาบท
นี้ ผูศึกษาพึงทราบวา เปนกิริยาและอกิริยาอยางเดียว เพราะถือเอาและ
ไมถือเอาทํา ฉะนี้แล.
พรรณนาเทวภาคสิกขาบทที่ ๓ จบ
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๘๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
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ภิกษุทั้งหลายใหเขาทําสันถัตใชทุก ๆ ป พวกเธอวอนขอเขาอยูร่ําไปวา
ทานทั้งหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม ชาวบานพากันเพง
โทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ จึง
ไดขอใหเขาทําสันถัตใชทุก ๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจง
ใหขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม สวนสันถัตของพวกเราทําคราวเดียว
ถูกเด็ก ๆ ของพวกเราถายอุจจาระรดบาง ถายปสสาวะรดบาง หนูกัด
เสียบาง ก็ยงั อยูไดถึง ๕-๖ ป สวนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหลานี้ ขอใหทําสันถัตใชทุก ๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลาย
จงใหขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไดขอ
ใหเขาทําสันถัตใชทุก ๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงให
ขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม ดังนี้เลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแต
พระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลาย ขอใหเขาทํา
สันถัตใชทุก ๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงใหขนเจียม
อาตมาตองการขนเจียม ดังนี้ จริงหรือ
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ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การกระทํา
ของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใช
ไมได ไมควรทํา ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดใหเขาทําสันถัตใช
ทุก ๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงใหขนเจียม อาตมา
ตองการขนเจียม ดังนี้เลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของ
พวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอี่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูม ีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยายดังนี้แลว
ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปน
คนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมัก
นอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทํา
ธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย
แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
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รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแตงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึงทรงไวใหได ๖
ฝน ถายังหยอนกวา ๖ ฝน เธอสละเสียแลวก็ดี ยังไมสละแลวก็ดี
ซึ่งสันถัตนั้น ใหทําสันถัตอื่นใหม เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลว แก
ภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ
พระอนุบัญญัติ
เรื่องภิกษุอาพาธ
[๘๗] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธอยูในพระนครโกสัมพี
พวกญาติสงทูตไปในสํานักภิกษุรูปนั้นวา นิมนตทานมา พวกผมจัก
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พยาบาล แมภิกษุทั้งหลายก็ไดกลาวอยางนี้วา ไปเถิดอาวุโส พวกญาติ
จักไดพยาบาลทาน
ภิกษุนั้นไดตอบอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรง
บัญญัติสิกขาบทไววา อนึ่ง ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึงทรงไวใหได
๖ ฝน ก็ผมกําลังอาพาธ ไมสามารถจะนําสันถัตไปดวยได และผมเวน
สันถัตแลว ไมสบาย ผมจักไมไปละ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ทรงอนุญาตใหสมมติสันถัต
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสงกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติสันถัตแกภิกษุผูอาพาธ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหสมมติสันถัตนั้น อยางนี้:-

วิธสี มมติสันถัต
ภิกษุผูอาพาธรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมสามารถจะนําสันถัตไปดวยได ทาน
เจาขา ขาพเจานั้นขอสมมติสันถัตตอสงฆ พึงขอแมครั้งที่ ๒ พึงขอแม
ครั้งที่ ๓ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนีผ้ ูนี้อาพาธ ไมสามารถ
จะนําสันถัตไปดวยได เธอขอสมมติสันถัตตอสงฆ ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสมมติสันถัตแกภิกษุมีชื่อนี้ นีเ่ ปนญัตติ
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อผูน ี้อาพาธ ไมสามารถ
จะนําสันถัตไปดวยได เธอขอสมมติสันถัตตอสงฆ สงฆใหสมมติสันถัต
แกภิกษุมีชื่อนี้ การใหสมมติสันถัตแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทาน
ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด การสมมติสันถัต
อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง
ความนี้ไวดวยอยางนี้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๓. ๔. ก. ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึงทรงไวใหได ๖ ฝน
ถายังหยอนกวา ๖ ฝน เธอสละเสียแลวก็ดี ยังไมสละแลวก็ดี ซึ่ง
สันถัตนั้น ใหทําสันถัตอื่นใหม เวนไวแตภิกษุไดสมมิต เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุอาพาธ จบ
สิกขาบทวิภังค
[๘๘] ที่ชื่อวา ใหม ตรัสหมายการทําขึ้น.
ทีช่ ื่อวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ใหทําแลว คือ ทําเองก็ตาม ใชใหขาทําก็ตาม
บทวา พึงทรงไวใหได ๖ ฝน คือ พึงทรงไวใหได ๖ ฝนเปน
อยางเร็ว.
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บทวา ถายังหยอนกวา ๖ ฝน คือ ยังไมถึง ๖ ฝน.
บทวา สละเสียแลวก็ดี...ซึ่งสันถัตนั้น คือ ใหแกคนอื่นไป.
บทวา ยังไมสละแลวก็ดี คือ ยังไมไดใหแกใครๆ.
บทวา เวนไวแตภิกษุไดสมมติ คือ ยกเวน ภิกษุผูไดรับสมมติ
ภิกษุทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ซึ่งสันถัตอื่นใหม เปนทุกกฏ
ในประโยคที่ทํา เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ
หรือบุคคล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้น อยางนี้:-

วิธีสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ใหทาํ หยอนกวา ๖ ฝน
เวนไวแตภิกษุไดสมมติ เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้
แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้
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เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ใหทาํ หยอนกวา ๖ ฝน
เวนไวแตภิกษุไดสมมติ เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้
แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่ง
ของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมี
ชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ใหทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไว
แตภิกษุไดสมมติ เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังนี้.
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บทภาชนีย

จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๘๙] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใชผูอนื่ ทําตอจนสําเร็จ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทาํ ตอใหสําเร็จเอง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๙๐] ครบ ๖ ฝนแลวภิกษุทําใหม ๑ เกิน ๖ ฝนแลวภิกษุทํา
ใหม ๑ ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น ๑ ภิกษุได
สันถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย ๑ ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่อง
ลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนเปลือกหมอนก็ดี ๑
ภิกษุไดสมมติ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ
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โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๔
พรรณนาฉัพพัสสสิกขาบท
ฉัพพัสสสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:สองบทวา อูทหนฺติป อุมมฺ ิหนฺตปิ  มีรูปความที่ทานกลาวไววา
พวกเด็ก ๆ ถายอุจจาระรดบาง ถายปสสาวะรดบาง เบื้องบนสันถัต
ทั้งหลาย.
พระปุสสเทวเถระกลาววา ภิกษุผูไดรับสมมติอยางนี้วา สันถัต
สมมิตสงฆใหแลวแกภิกษุชื่อนี้ ยอมไดเพื่อทําสันถัตในที่ที่ตนไปถึงตลอด
เวลาที่โรคยังไมหาย. ถาเธอหายโรคแลว กลับอาพาธอีกดวยพยาธิเดิม
นั่นแล, บริหาร (การคุม ครอง) นัน้ นั่นแลยังอยู, ไมมีกิจที่จะตอง
สมมติอีก.
สวนพระอุปติสสเถระกลาววา อาพาธนั้นกําเริบขึ้นหรืออาพาธอื่น
ก็ตามที, เธอไดชื่อวา เปนผูอาพาธ คราวเดียว ก็เปนอันไดแลว
นั่นเที่ยว, ไมมีกิจที่จะตองสมมติใหม.
ขอวา โอเรน เจ ฉนฺน วสฺสาน ไดแก สวนรวมใน คือ
ภายใน. แตในบทภาชนะ เพื่อจะแสดงแตเพียงสังขยา จึงตรัสวา ยังหยอน
๖ ป.
ขอวา อนาปตฺติ ฉพฺพสฺสานิ กโรติ มีความวา ยอมทําสันถัต
ในเวลาครบ ๖ ปบริบูรณ. แมในบทที่ ๒ พึงเห็นใจความอยางนี้วา
ทําในเวลาเกิน ๖ ฝนไป. ความจริง ภิกษุนั้นจะทําคลอด ๖ ป หามิได
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แล. คําที่เหลือมีอรรถตืน้ ทั้งนั้น. สมุฏฐานเปนตน ก็เปนเหมือนโกสิยสิกขาบทนั่นแล, แตสิกขาบทนี้เปนทั้งกิริยาและอกิริยาแล.
พรรณนาฉัพพัสสสิกขาบทที่ ๔ จบ
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร
[๙๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา
ปรารถนาจะหลีกออกเรนอยูตลอดไตรมาส ใคร ๆ อยาเขาไปหาเรา
นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขารูปใหรูปเดียว.
ภิกษุเหลานั้นรับพระพุทธาณัติแลว ไมมีใครไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาในพระวิหารนี้เลย นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว
โดยแท ถึงอยางนั้น สงฆในเขตพระนครสาวัตถีก็ยังตั้งกติกากันไววา
อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะเสด็จหลีกออกเรนอยู
ตลอดไตรมาส ใคร ๆ ไมพึงเขาไปเฝาพระองค นอกจากภิกษุผูนํา
บิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว ภิกษุรูปใดเขาไปเฝาพระองค ตองให
แสดงอาบัติปาจิตตีย.
[๙๒] ครั้งนั้น ทานพระอุปเสนวังคันตบุตกับภิกษุบริษัทเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
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พุทธประเพณี
อันการที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนี้ นัน่ เปนพุทธประเพณี
ขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา
ดูกอนอุปเสน พวกเธอพอทนได พอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ พวก
เธอเดินทางมาโดยไดรับความลําบากนอยหรือ
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลวา พอทนได พอใหอัตภาพ
เปนไปได พระพุทธเจาขา อนึ่ง พวกขาพระพุทธเจาเดินทางมาโดยไดรับ
ความลําบากเล็กนอย พระพุทธเจาขา
ก็แลขณะนั้น ภิกษุสัทธิวิหาริกของทานพระอุปเสนวังคันตบุตร
นั่งเฝาอยูไมหางพระผูมีพระภาคเจา จึงพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุ
รูปนั้นวา ดูกอนภิกษุ ผาบังสุกุลเปนที่พอใจของเธอหรือ
ภิกษุรปู นั้นกราบทูลวา ผาบังสุกุล มิไดเปนที่พอใจของขาพระพุทธเจาเลย พระพุทธเจาขา
ภ. ก็ทําไมเธอจึงไดทรงผาบังสุกุลเลา ภิกษุ
ภิ. พระอุปชฌายะของขาพระพุทธเจาทรงผาบังสุกุล ขาพระพุทธเจาจึงตองทรงผาบังสุกุลอยางนั้นบาง พระพุทธเจาขา
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกอ นอุปเสน บริษัทของเธอนี้นาเลื่อมใสนัก เธอแนะนํา
บริษัทอยางไร
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ผูใดขอ
อุปสมบทตอขาพระพุทธเจา ขาพระพุทธเจาบอกกะเขาอยางนี้วา อาวุโส
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ฉันเปนผูอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร
ถาทานจักถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร
บาง ฉันก็จักใหทานอุปสมบทตามประสงค ถาเขารับคําของขาพระพุทธเจา ๆ จึงใหเขาอุปสมมท ถาเขาไมรับคําของขาพระพุทธเจา ๆ
ก็ไมใหเขาอุปสมบท ภิกษุใดขอนิสัยตอขาพระพุทธเจา ๆ บอกกะภิกษุนั้น
อยางนี้วา อาวุโส เราเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ถาทานจักถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตรบางได เราก็จักใหนิสัยแกทานตามความประสงค
ถาภิกษุนั้นรับคําของขาพระพุทธเจา ๆ จึงจะใหนิสัย ถาภิกษุนั้นรับคํา
ของขาพระพุทธเจาไมได ขาพระพุทธเจาก็ไมใหนิสัย ขาพระพุทธเจา
แนะนําบริษัทอยางนี้แล พระพุทธเจาขา
ภ. ดีแลว ดีแลว อุปเสน เธอแนะนําบริษัทไดดีจริง ๆ เออ
ก็เธอรูกติกาของสงฆในเขตพระนครสาวัตถีไหม อุปเสน
อุ. ไมทราบเกลา ฯ พระพุทธเจาขา
ภ. ดูกอ นอุปเสน สงฆในเขตพระนครสาวัตถี ตั้งกติกากันไว
วา ทานทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคเจามีพระประสงคจะเสด็จหลีกออก
เรนอยูตลอดไตรมาส ใคร ๆ อยาเขาไปเฝาพระองค นอกจากภิกษุ
ผูนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว ภิกษุใดเขาไปเฝาพระองค ตองให
แสดงอาบัติปาจิตตีย
อุ. พระสงฆในเขตพระนครสาวัตถี จักทราบทั่วกันตามกติกาของ
ตน พวกขาพระพุทธเจาจักไมแตงตั้งสิกขาบทที่พระองคมิไดทรงบัญญัติ
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และจักไมเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว จักสมาทานประพฤติใน
สิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว
ภ. ดีแลว ดีแลว อุปเสน ไมควรแตงตั้งสิกขาบทที่เรายังมิได
บัญญัติ หรือวาไมควรเพิกถอนสิกขาบทที่เราบัญญัติ ควรสมาทาน
ประพฤติในสิกขาบทตามที่เราไดบัญญัติไว เราอนุญาตใหพวกภิกษุ
ผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร
เขาหาเราไดตามสะดวก
เวลานั้น ภิกษุหลายรูปกําลังรออยูที่นอกซุมประตูพระวิหาร ดวย
ตั้งใจวา พวกเราจักใหทานพระอุปเสนวังคันตบุตรแสดงอาบัติปาจิตตีย
ครั้นทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัทลุกจากอาสนะ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณหลีกไปแลว จึงภิกษุเหลานั้นไดถาม
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรดังนี้วา อาวุโส อุปเสน ทานทราบกติกา
ของสงฆในเขตพระนครสาวัตถีไหม
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรตอบวา อาวุโสทั้งหลาย แมพระผูมีพระภาคเจาก็รับสั่งถามกระผมอยางนี้วา ดูกอนอุปเสน เธอทราบกติกา
ของสงฆในเขตพระนครสาวัตถีไหม กระผมกราบทูลวา ไมทราบเกลา ฯ
พระพุทธเจาขา พระองครับสั่งตอไปวา ดูกอนอุปเสน สงฆในพระนคร
สาวัตถีไดทั้งกติกากันไววา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะเสด็จหลีกออกเรนอยูตลอดไตรมาส
ใคร ๆ อยาเขาเฝา
พระองค นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว ภิกษุใดเขา
เฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัติปาจิตตีย กระผมกราบทูลวา พระสงฆ
ในเขตพระนครสาวัตถีจักทราบทั่วกันตามกติกาของตน พวกขาพระ-
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พุทธเจาจักไมแตงตั้งสิกขาบทที่พระองคมิไดทรงบัญญัติ และจักไมเพิก
ถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรง
บัญญัติไว ดังนี้ พระผูม ีพระภาคเจาเลยทรงอนุญาตใหบรรดาภิกษุผูถือ
การอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขา
เฝาไดตามสะดวก ดังนี้
ภิกษุเหลานั้นเห็นจริงดวยในทันใดนั้นวา ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรพูดถูกตองจริงแท พระสงฆไมควรแตงตั้งสิกขาบทที่ยังมิไดทรง
บัญญัติ หรือไมควรเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว ควรสมาทาน
ประพฤติในสิกกาบทตามที่ทรงบัญญัติไว.
[๙๓] ภิกษุทั้งหลายไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตใหภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผา
บังสุกุลเปนวัตร เขาเฝาไดตามสะดวก ภิกษุเหลานั้นปรารถนาจะเขาเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ตางละทิ้งสันถัตพากันสมาทานอารัญญิกธุดงค บิณฑปาติกธุดงค ปงสุกูลิกธุดงค
หลังจากนั้น พระผูม ีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เสด็จ
เที่ยวประพาสตามเสนาสนะ ไดทอดพระเนตรเห็นสันถัตซึ่งถูกทอดทิ้งไว
ในที่นั้น ๆ ครั้นแลวรับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สันถัตเหลานี้ของใคร ถูกทอดทิ้งไวในที่นั้น ๆ
จึงภิกษุเหลานั้น ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้:พระบัญญัติ
๓๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําสันถัตสําหรับนั่ง พึงถือเอาคืบสุคต
โดยรอบแหงสันถัตวา เพื่อทําใหเสียสี ถาภิกษุไมถือเอาคืบสุคตโดย
รอบแหงสันถัตเกา ใหทําสันถัตสําหรับนั่งใหม เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร จบ
สิกขาบทวิภังค
[๙๔] ที่ชื่อวา สําหรับนั่ง ตรัสหมายผามีชาย.
ทีช่ ื่อวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ตาม ใหเขาทําก็ตาม.
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ทีช่ ื่อวา สันถัตเกา คือ ที่แมนุง* แลวคราวเดียว แมหม* แลว
คราวเดียว.
คําวา พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบ...เพื่อทําใหเสียสี คือ ตัดกลม ๆ
หรือสี่เหลี่ยมแลวลาดในเอกเทศหนึ่ง หรือชีออกปนหลอเพื่อความทน
คําวา ถาภิกษุไมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา ความวา
ไมถือเอาสันถัตเกา ๑ คืบสุคตโดยรอบแลว ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทํา
ก็ตาม ซึ่งสันถัตสําหรับนั่งใหม เปนทุกกฏในประโยคที่ทํา เปนนิสสัคคีย
ดวยไดสันถัตมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพงึ เสียสละสันถัตสําหรับนั่งนั้น
อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบ
สุคตโดยรอบแหงสันถัตเกาใหทําแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจา
สละสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตสําหรับนั่งที่เสียสละ ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:*-*

เห็นจะหลงมาจากจีวรเกาในสิกขาบทที่ ๔ แหงจีวรวรรค.
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของ
ภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอม
พรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวานั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบ
สุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา ใหทําแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจา
สละสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตสําหรับนั่งที่เสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของภิกษุ
มีชื่อนี้เปนของจําสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอม
พรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหสันถัตสําหรับนั่ง
ผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทาน สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคต
โดยรอบแหงสันถัตเกา ใหทําแลว เปนของจําสละ ขาพเจาสละ
สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกทาน
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนสันถัตสําหรับนั่งที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตสําหรับ
นั่งผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

จตุกกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๙๕] สันถัตสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ภิกษุใชผูอนื่ ทําตอจนสําเร็จ เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตสําหรับนั่ง คนอื่นทําคางไว ภิกษุทาํ ตอใหสําเร็จเอง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
สันถัตสําหรับนั่ง คนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชผอู ื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๙๖] ภิกษุถือเอาสันถัตเกาหนึ่งคืบสุคตโดยรอบแลวทํา ๑ ภิกษุ
ไมไดถือเอาแตนอยแลวทํา ๑ ภิกษุหาไมได ไมถือเอาเลยแลวทํา ๑
ภิกษุไดสันถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย ๑ ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปน
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เครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนปลอกหมอนก็ดี ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ
โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๕
พรรณนานิสีทนสันถตสิกขาบท
นิสีทนสันถตสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในนิสีทนสันถตสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:สองบทวา อิจฺฉามห ภิกฺขเว ความวา ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาไมทอดพระเนตรเห็นสัตวที่ควรใหตรัสรูไร ๆ เลย ตลอดภายใน
ไตรมาสนั้น; เพราะเหตุนั้น จึงตรัสอยางนี้. แมเมื่อเปนอยางนั้น
พระองคก็จะตองทรงกระทําพระธรรมเทศนา ดวยสามารถแหงตันติประเพณี.
อนึ่ง เพราะพระองคไดทรงมีรําพึงอยางนี้วา เมื่อเราใหทําโอกาส
หลีกเรนอยู ภิกษุทั้งหลายจักกระทํากติกาวัตรอันไมเปนธรรม, อุปเสนะ
จักทําลายกติกาวัตรอันไมเปนธรรมนั้น, เราจักเลื่อมใส (ขอบใจ) เธอ
แลวอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายเฝา, แตนั้น พวกภิกษุผูประสงคจะเยี่ยมเรา
เปนอันมากจักสมาทานธุดงคทั้งหลาย และเราจักบัญญัติสิกขาบท เพราะ
สันถัตที่ภิกษุเหลานั้นละทิ้งเปนปจจัย. ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
อยางนั้น. ก็ในการหลีกเรนนี้ มีอานิสงสมากอยางนี้แล.
ขอวา สปริโส เยน ภควา เตนูปสงฺกมิ มีความวา ไดยินวา
พระเถระไดรับการตําหนิในขันธกสิกขาบทนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
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ภิกษุผูมีพรรษาหยอน ๑๐ ไมพึงใหกุลบุตรบวช, ภิกษุใดพึงใหบวช,
ภิกษุนั้นตองทุกกฏ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ดูกอนโมฆบุรุษ ! อยางไร
กันนะ เธอยังเปนผูที่คนอื่นควรโอวาทควรพร่ําสอน จักสําคัญเพื่อจะ
โอวาท เพื่อจะพร่ําสอนผูอื่น จึงคิดวา พระศาสดาทรงอาศัยบริษัท
ของเราไดทรงประทานการตําหนิแกเรา, บัดนี้ เรานั้นจักยังพระผูมีพระภาคเจาใหเปลงพระสุรเสียงดุจพรหม ดวยพระพักตรอันบริบูรณดวย
อาการทุกอยาง มีสิริดังพระจันทรเพ็ญนั้นนั่นแล แลวจักใหประทาน
สาธุการ เพราะอาศัยบริษัทนั่นแหละ เปนกุลบุตรผูมีหทัยงามเดินทาง
ลวงไปได ๑๐๐ กวาโยชน ไดแนะนําบริษัท เปนผูอันภิกษุประมาณ
๕๐๐ รูปแวดลอมแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาอีก. เพราะเหตุนั้น
พระธรรมสังคีติกาจารยจงกลาววา สปริโส เยน ภควา เตนูปสงฺกมิ
เปนตน. จริงอยู ใคร ๆ ไมอาจจะใหพระพุทธเจาทั้งหลายโปรดปราน
ไดโดยประการอื่นนอกจากวัตรสมบัติ.
ขอวา ภควโต อวิทูเร นิสินฺโน มีความวา ภิกษุนั้นเปนผู
หมดความระแวง เพราะเปนผูบริสุทธิ์ดวยวัตรสมบัติ จึงนั่งในที่ไมไกล
พระผูมีพระภาคเจา ดุจสีหะนั่งอยูใกลถ้ําแหงภูเขาทองฉะนั้น.
บทวา เอตทโวจ คือ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ เพื่อยก
เรื่องราวขึ้น.
ขอวา มนาปานิ เต ภิกขฺ ุ ปสุกูลานิ ความวา ดูกอนภิกษุ !
ผาบังสุกุลเหลานี้เปนที่ชอบใจของเธอหรือ ? คือ เธอถือตามความชอบใจ
ตามความพอใจของตนหรือ ?
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ดวยคําวา น โข เม ภนฺเต มนาปานิ นี้ ภิกษุนั้นยอมแสดง
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจามิไดถือตามความชอบใจตาม
ความพอใจของตน คือ ขาพระพุทธเจาเปนผูถูกอุปชฌายใหถอื ดุจบุคคล
ถูกบังคับใหถือดวยการบีบคอ และดวยการตีที่กระหมอมฉะนั้น.
บทวา ปฺายิสฺสติ มีความวา จักเปนผูปรากฏ คือ เปนผูมี
ชื่อเสียง. มีคาํ อธิบายวา จักปรากฏในกติกานั้น.
ขอวา น มย อปฺปฺตฺต ปฺาเปสฺสาม มีความวา เรา
ทั้งหลายชื่อวาเปนสาวก จักไมบัญญัติขอที่พระผูมีพระภาคเจามิไดทรง
บัญญัติไว. จริงอยู วิสัย คือการบัญญัติสิกขาบทที่มิไดทรงบัญญัติ หรือ
การถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวแลว โดยนัยวา ปาจิตตีย ทุกกฏ เปนตน
นี้เปนพุทธวิสัย.
ดวยบทวา สมาทาย นี้ พระอุปเสนะ แสดงวา เราทั้งหลาย
จักสมาทานสิกขาบทนั้น ๆ แลวรับวา ดีละ โดยดี ดังนี้แลวจักศึกษาใน
สิกขาบททั้งปวง ตามที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไว. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงมีพระหฤทัยโปรดปรานแลว ไดทรงกระทําสาธุการแมอีก แกพระอุปเสนะนั้นวา ดีละ ดีละ.
บทสนธิวา อนฺุาตาวโส ตัดบทวา อนฺุาต อาวุโส
แปลวา (ทานผูมีอายุทั้งหลาย ! พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว).
บทวา ปหนฺตา แปลวา กระหยิม่ อยู.
สองบทวา สนฺถตานิ อุชฺฌิตฺวา มีความวา ละทิ้งสันถัตทั้งปวง
แลว เพราะเปนผูมีความสําคัญในสันถัตวา เปนจีวรผืนที่ ๕.
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ขอวา ธมฺมึ กถ กตฺวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ มีความวา พระผูมีพระภาคเจา ทอดพระเนตรเห็นสันถัตทั้งหลายเกลื่อนกลาด แลวทรง
ดําริวา ไมมีเหตุในการที่จะยังศรัทธาไทยใหตกไป, เราจักแสดงอุบายใน
การใชสอย แกภิกษุเหลานั้น แลวทรงกระทําธรรมีกถาตรัสเตือนภิกษุ
ทั้งหลาย.
ขอวา สกึ นิวตฺถป สกึ ปารุตป ไดแก นั่งและนอนแลว
ครั้งเดียว.
บทวา สามนฺตา มีความวา พึงถือเอาโดยประการที่ที่ตนตัดเอา
เปนวงกลม หรือเปนสี่เหลี่ยมจตุรัสจากชายขางหนึ่ง จะมีประมาณคืบหนึ่ง.
แตภิกษุเมื่อจะลาดพึงลาดลงในเอกเทศ หรือชีออกแลวลาดใหผสมกัน
โดยนัยดังกลาวในบาลีนั่นเทียว. สันถัตที่ภิกษุหลอแลวอยางนี้ จะเปน
ของมั่นคงยิ่งขึ้น. คําทีเหลือมีอรรถตืน้ ทั้งนั้นแล. สมุฏฐานเปนตน แหง
สิกขาบทนี้ เปนเชนเดียวกับเทวภาคสิกขาบท เพราะเปนทั้งกิริยา
ฉะนี้แล.
นิสีทนสันถตสิกขาบทที่ ๕ จบ
ก็ในสันถัต ๕ ชนิดเหลานี้ สันถัต ๓ ชนิดขางตน ผูศึกษาพึงทราบ
วา กระทําวินัยกรรมแลวไดมา ไมควรใชสอย, ๒ ชนิดขางหลังทํา
วินัยกรรมแลวไดมา จะใชสอย ควรอยู.
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โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรือ่ งภิกษุรูปหนึ่ง
[๙๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสูพระนครสาวัตถี แถบโกศลชนบท ขนเจียม
เกิดขึ้นแกเธอในระหวางทาง จึงภิกษุนั้นไดผาเอาผาอุตราสงคหอขนเจียม
เหลานั้นเดินไป
ชาวบานเห็นภิกษุนั้นแลวพูดสัพยอกวา ทานเจาขา ทานซื้อขนเจียม
มาดวยราคาเทาไร กําไรจักมีสักเทาไร
ภิกษุรปู นั้นถูกชาวบานพูดสัพยอกไดเปนผูเกอ ครัน้ เธอไปถึง
พระนครสาวัตถีแลว ทัง้ ๆ ที่ยืนอยูน ั่นแล ไดโยนขนเจียมเหลานั้น ลง
ภิกษุทั้งหลายจึงถามภิกษุนั้นอยางนี้วา อาวุโส ทําไมทานจึงโยน
ขนเจียมเหลานั้นลงทั้ง ๆ ที่ยังยืนอยูเลา
ภิกษุรูปนั้นตอบวา ก็เพราะผมถูกชาวบานพูดสัพยอก เหตุขนเจียม
เหลานี้ขอรับ
ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส ก็ทา นนําขนเจียมเหลานี้มาจากที่ไกล
เทาไรเลา
ภิกษุรูปนั้นตอบวา เกินกวา ๓ โยชน ขอรับ
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดนํา
ขนเจียมมาไกลเกิน ๓โยชน แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุรูปนั้น
วา ดูกอนภิกษุ ขาววา เธอนําขนเจียมมาไกลเกิน ๓ โยชน จริงหรือ
ภิกษุรปู นั้นทูลวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดนําขนเจียมมาไกลเกิน ๓โยชน การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเปนเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขอองชุมชนที่เลือ่ มใสแลว โดยที่แท การกระทํา
ของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุรูปนั้น โดยอเนกปริยาย ดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี
ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด
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อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนก
ปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลายแลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก
ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุนชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๕. ๖. อนึ่ง ขนเจียมเกิดขึ้นแกภิกษุผูเดินทางไกล ภิกษุตอง
การพึงรับได ครั้นรับแลว เมื่อคนถือไมมี พึงถือไปดวยมือของตนเอง
ตลอดระยะทาง ๓ โยชนเปนอยางมาก ถาเธอถือเอาไปยิ่งกวานั้น แม
คนถือไมมี เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๙๘] บทวา แกภิกษุผูเดินทางไกล ไดแก ภิกษุเดินทาง.
บทวา ขนเจียมเกิดขึ้น คือ เกิดขึ้นแตสงฆก็ตาม แตคณะ
ก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตรก็ตาม แตที่บังสุกุลก็ตาม แตทรัพยของ
ตนก็ตาม.
บทวา ตองการ คือ เมื่อปรารถนา ก็พึงรับได.
คําวา ครั้นรับแลว พึงถือไปดวยมือของตนเอง ตลอดระยะทาง
๓โยชนเปนอยางมาก คือ นําไปดวยมือของตนเองได ชัว่ ระยะทาง
๓ โยชนเปนอยางไกล.
บทวา เมื่อคนถือไมมี ความวา คนอื่น คือสตรี หรือบุรุษ
คฤหัสถ หรือบรรพชิต สักคนหนึ่ง เปนผูชวยถือไปไมมี.
คําวา ถาเธอถือเอาไปยิ่งกวานั้น แมคนถือไมมี อธิบายวา เธอ
กาวเกิน ๓ โยชน เทาแรกตองอาบัติทุกกฏ เทาที่สอง ขนเจียมเหลานั้น
เปนนิสสัคคีย เธอยืนอยูภายในระยะ ๓ โยชน โยนขนเจียมลงนอกระยะ
๓ โยชนก็เปนนิสสัคคีย ซอนไวในยานพาหนะก็ตาม ในหอถุงก็ตาม
ของคนอื่น ซึ่งเขาไมรู ใหลวง ๓ โยชนไป ก็เปนนิสสัคคีย คือเปนของ
จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมนั้นอยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
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ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจาใหลวงเลย ๓ โยชน
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้ แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุนี้
ชื่อนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของ
สงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหขนเจียมเหลานี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจาใหลวง ๓ โยชน เปน
ของจําจะสละ ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่ง
ของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหขนเจียมเหลานี้แกภิกษุ
มีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:-
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ทาน ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจาใหลวงเลย ๓ โยชน เปน
ของจําจะสละ ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ พึง
คืนขนเจียมที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหขนเจียมเหลานี้ แกทาน
ดังนี้.
บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[ ๙๙] เกิน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาเกิน เดินเลย ๓ โยชนไป
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
เกิน ๓ โยชน ภิกษุสงสัย เดินเลย ๓ โยชนไป เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
เกิน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาหยอน เดินเลย ๓ โยชนไป เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
หยอน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาเกิน...ตองอาบัติทุกกฏ
หยอน ๓ โยชน ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
หยอน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาหยอน...ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๑๐๐] ภิกษุถือไปเพียงระยะ ๓ โยชน ๑ ภิกษุถือไปหยอนระยะ
๓ โยชน ๑ ภิกษุถือไปก็ดี ถือกลับมาก็ดี เพียงระยะ ๓ โยชน ๑ ภิกษุ
ถือไปเพียง ๓ โยชน แลวพักแรมเสีย รุงขึ้นตอจากนั้นไปอีก ๑ ขนเจียม
ถูกโจรชิงไปแลว ภิกษุไดคืนมา ถือไปอีก ๑ ขนเจียมที่สละแลว ภิกษุ
ไดคืนมา ถือไปอีก ๑ ภิกษุใหคนอื่นชวยถือไป ๑ ขนเจียมที่ทําเปนสิ่ง
ของแลวภิกษุถือไป ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ
โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๖
พรรณนาเอฬกโลมสิกขาบท
เอฬกโลมสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในเอฬกโลมสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา อุปฺผณฺเฑสุ มีความวา พวกชาวบานกลาวคําสัพยอก
เปนตนวา ทานขอรับ (ขนเจียมนี้) ทานซื้อมาดวยราคาเทาไร ?
สองบทวา ิตโกว อาสุมฺภิ มีความวา พวกชาวบานขนมัดฟน
แบกใหญมาจากปาเหน็ดเหนื่อยแลวโยนลงไป ทั้ง ๆ ที่ยืนอยูฉนั ใด ภิกษุนี้
ไดโยน (ขนเจียม) ใหตกลงไปฉันนั้น.
บทวา สหคฺถา แปลวา ดวยมือตนเอง. มีคําอธิบายวา นําไป
ดวยตนเอง.
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สองบทวา พหิติโยชน ปาเตติ มีความวา โยนออกไปภายนอก
๓ โยชน. เมื่อขนเจียมจะตกไปโดยไมมีอันตราย พอพนจากมือ เปน
นิสสัคคียยปาจิตตียมากตัวตามจํานวนเสนขน. ถาขนเจียมที่โยนไปนั้น
กระทบที่ตนไม หรือเสาในภายนอก ๓ โยชนแลวตกลงภายใน (๓ โยชน)
อีก ยังไมตองอาบัติ. ถาหอขนเจียม ตกลงฟนหยุดแลวกลิ้งไป กลับ
เขามาภายใน ( ๓ โยชน) อีก เปนอาบัติแท.
ภิกษุยืนขางในเอามือ หรือเทา หรือไมเทากลิ้งไป, หอขนเจียม
จะหยุด หรือไมหยุดก็ตาม กลิ้งออกไป, เปนอาบัติเหมือนกัน. ภิกษุ
วางไวดวยตั้งใจวา คนอื่นจักนําไป, แมเมื่อคนนั้นนําขนเจียมไปเปน
อาบัติเหมือนกัน. ขนเจียมที่ภิกษุวางไวดวยจิตบริสุทธิ์ลมพัดไปหรือคนอื่น
ใหตกไป ในภายนอกโดยธรรมดาของตน เปนอาบัติเหมือนกัน เพราะ
ภิกษุมีอุตสาหะ และเพราะสิกขาบทเปนอจิตตกะ. แตในกุรนุ ทีเปนตน
ทานกลาวอนาบัติไว ในเพราะขนเจียมที่ถูกลมพัดไป หรือบุคคลอื่นให
ตกไปภายนอกนี้, อนาบัติที่ทานกลาวไวนั้น ไมสมดวยบาลีแหงอนาปตติวาร.
ภิกษุกระทําหอทั้งสองขางใหเนื่องเปนอันเดียวกัน เมื่อวางไวให
หอหนึ่งอยูภายในเขตแดน อีกหอหนึ่งใหอยูในภายนอกเขตแดน, ยัง
รักษาอยูกอน. แมในหาบที่เนื่องเปนอัน เดียวกัน ก็มีนัยเหมือนกันนี้.
แตถาวาขนเจียมเปนเพียงแตภิกษุวางไวที่ปลายหาบมิไดผูกเลย, ยอมคุม
อาบัติไมได. เมื่อภิกษุสับเปลี่ยนแมขนเจียมที่เนื่องเปนอันเดียวกันไปวาง
ไวแทน ก็เปนอาบัติเหมือนกัน.
ในคําวา อฺสฺส ยาเน วา นี้ มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุวางไวบน
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ยาน หรือบนหลังชางเปนตน ซึ่งกําลังไป ดวยตั้งใจวา เมื่อเจาของเขา
ไมรูเลย มันจักนําไปเอง, เมื่อยานนั้น ลวงเลย ๓ โยชน ไปเปนอาบัติ
ทันที. แมในยานที่จอดอยู ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. ก็ถาวา ภิกษุวาง
ขนเจียมไวบนยาน หรือบนหลังชางเปนตนที่ไมไป แลวขึ้นขับขี่ไป หรือ
ไปเตือนภายใต (ใหไป) หรือเรียกให (จอดอยู) ติดตามไป, ไมเปนอาบัติ
เพราะพระบาลีวา ภิกษุใหคนอื่นชวยนําไป. แตในกุรุนทีเปนตนทาน
กลาววา เปนอาบัติ. คํานั้นไมสมดวยคํานี้วา ภิกษุใหคนอื่นชวยนําไป.
ก็ในอทินนาทานเปนอาบัติในเพราะสุงกฆาฏ (ตระบัดภาษี). แทจริง
อาบัติใด ในอทินนาทานนั้น, อาบัตินั้น เปนอนาบัติในสิกขาบทนี้,
อาบัติใดในสิกขาบทนี้, อาบัตินั้น เปนอนาบัติในอทินนาทานนั้น.
ภิกษุไปถึงสถานที่นั้นสงใจไปอื่น หรือถูกพวกโจรเปนตนรบกวน
เลยไปเสียก็ดี, เปนอาบัติเหมือนกัน . พึงทราบจํานวนอาบัติ ตามจํานวน
เสนขนในฐานะทั้งปวง.
หลายบทวา ติโยชน วาสาธิปฺปาโย คนฺตฺวา ตโต ปร หรติ มี
ความวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูนําไป แมตั้งรอยโยชนอยางนี้ คือเพราะ
ไมไดอุเทศและปริปุจฉาเปนตน ในที่ที่คนไปแลว ภิกษุจึงไปในที่อื่นตอ
จากที่นั้น, ไปในที่อื่นแมจากที่นั้น.
สองบทวา อจฺฉินนฺ  ปฏิลภิตฺวา มีความวา พวกโจรชิงเอาขนเจียม
นั้นไป รูวาไมมีประโยชนแลวคืนให, ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูนําขนเจียม
นั้นไป.
สองบทวา นิสฺสฏ ปฏิลภิตฺวา มีความวา ไดขนเจียมที่ทําวินัยกรรมแลวคืนมา.
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บทวา กตภณฺฑ มีความวา ขนเจียมที่เขาทําเปนสิ่งของ มีผา
กัมพล พรม และสันถัตเปนตน อยางใดอยางหนึ่งโดยที่สุดแมเพียงมัด
ดวยเสนดาย. อนึ่ง ภิกษุใด สอดขนเจียมลงในระหวางถลกบาตรบาง ๆ
ก็ดี ในหลืบผารัดเขา ผาอังสะ และประคดเอวเปนตนก็ดี ในฝกมีด เพื่อ
ปองกันสนิมกรรไกรเปนตนก็ดี โดยที่สุดอาพาธเปนลม ยอนขนเจียมไว
แมในชองหูแลวเดินไปเปนอาบัติแกภิกษุนั้นเหมือนกัน, แตขนเจียมที่มัด
ดวยดายใสไว (ในระหวางรองเทาและถลกบาตรเปนตน) ยอมตั้งอยูใน
ฐานะแหงขนเจียมที่ทําเปนสิ่งของ. ภิกษุทําใหเปนชองผมแลวนําไป, นี้
ชื่อวาทางเลี่ยงเก็บ, เปนอาบัติเหมือนกัน. คําที่เหลือมีอรรถตื้นทั้งนั้น.
บรรดาสมุฏฐานเปนตน เอฬกโลมสิกขาบทนี้ ชื่อวาเอฬกโลมสมุฏฐาน (มีขนเจียมเปนสมุฏฐาน) ยอมเกิดขึ้น ทางกาย ๑ ทางกายกับ
จิต ๑ เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ กายกรรม
มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
เอฬกโลมสิกขาบทที่ ๖ จบ
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๐๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ แถบสักกชนบท ครั้งนั้น พระฉัพพัคคีย
ใชภิกษุณีซักบาง ยอมบาง สางบาง ซึ่งขนเจียม ภิกษุณีทั้งหลายมัว
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สาละวนซัก ยอม สาง ขนเจียมอยู จึงละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล
อธิจิต อธิปญญา
ครั้งนั้นแล พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เสด็จเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ณ พุทธสํานัก ครั้นถวายบังคมแลว ไดประทับยืน ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผูประทับอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวา ดุกอนพระโคตมี พวกภิกษุณียังเปนผูไม
ประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูหรือ
พระนางกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ความไมประมาทของพวก
ภิกษุณีจักมีแตไหน เพราะพระผูเปนเจาเหลาฉัพพัคคียใชภิกษุณีซักบาง
ยอมบาง สางบาง ซึ่งขนเจียม ภิกษุณีทั้งหลายมัวสาละวนซัก ยอม สาง
ขนเจียมอยู จึงละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจติ อธิปญญา
ครั้นนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาทรงชี้แจงใหพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว พระนางถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณ หลีกไปแลว

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ใน
เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
พระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอใชภิกษุณีซักบาง
ยอมบาง สางบาง ซึ่งขนเจียมจริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
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พ. เขาเปนญาติของพวกเธอ หรือมิใชญาติ
ฉ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การ
กระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ภิกษุผูมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทําที่
สมควรหรือไมสมควร อาการที่นาเลื่อมใสหรือไมนาเลื่อมใส ของ
ภิกษุณีผูมิใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น พวกเธอยังใชภิกษุณีผูมิใชญาติ
ใหซักบาง ยอมบาง สางบาง ซึ่งขนเจียมได การกระทําของพวก
เธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทํา
ของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุง
งาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการ
ที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
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ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผูมิใชญาติ ใหซักก็ดี ให
ยอมก็ดี ใหสางก็ดี ซึ่งขนเจียม เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ

สิกขาบทวิภงั ค
[๑๐๒] บทวา อนึง่ ...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา อนึ่ง...ใด.
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บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชือ่ วา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชือ่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
พระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคใน
อรรถนี้
ทีช่ ื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี
ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ ชัว่ อายุของบุรพชนก
ทีช่ ื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย
ภิกษุสั่งวา จงซัก ตองอาบัติทุกกฏ ขนเจียมที่ซักแลว เปน
นิสสัคคีย
ภิกษุสั่งวา จงยอม ตองอาบัติทุกกฏ ขนเจียมที่ยอมแลว เปน
นิสสัคคีย
ภิกษุสั่งวา จงสาง ตองอาบัติทุกกฏ ขนเจียมที่สางแลว เปน
นิสสัคคีย คือ เปนของจําตองเสียสละะแกสงฆ คณะ หรือบุศคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมนั้นอยางนี้:-
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วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจา ใชภกิ ษุณีผูมิใชญาติ
ซักแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมี
ชื่อนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหขนเจียมเหลานี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกคณะ
ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจา ใชภิกษุณีผูมิใชญาติ
ซักแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกทาน
ทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่ง
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ของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหขนเจียมเหลานี้แกภิกษุ
มีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทาน ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจา ใชภิกษุณผี ูมิใชญาติซักแลว
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนขนเจียมที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหขนเจียมเหลานี้แกทาน
ดังนี้.
บทภาชนีย
สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๑
[๑๐๓] ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ซึ่งขน
เจียมเปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอ ม ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซกั ใหสาง ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ใหสาง
ซึ่งขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย
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สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๒
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ซึ่งขนเจียม
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหสาง ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กันนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหสาง ให
ซัก ซึ่งขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๓
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ซึ่งขนเจียม
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหซัก ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหยอ ม ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหซัก ใหยอม
ซึ่งขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สงสัย จตุกกะ
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ซึ่งขนเจียม เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
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ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอ ม ซึ่งขนเจียม ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหชัก ใหสาง ซึ่งขนเจียม ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอ ม ใหสาง ซึ่งขนเจียม
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สงสัย จตุกกะ ๒
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ซึ่งขนเจียม เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหซัก ซึ่งขนเจียม ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สงสัย จตุกกะ ๓
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ซึ่งขนเจียม เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
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ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ใหยอม ซึ่งขนเจียม ตอง
อาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๑
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ซึ่งขนเจียม
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอ ม ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหสาง ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ไหสาง
ซึ่งขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๒
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ซึ่งขนเจียม
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหสาง ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหซกั ซึ่งขน
เจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
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ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหสาง ใหซัก
ซึ่งขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๓
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ซึ่งขนเจียม เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหซัก ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหยอม ซึ่ง
ขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ กับนิสสัคคีย
ภิกษุณผี ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหซัก ใหยอม
ซึ่งขนเจียม ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย

ทุกกฏ
ภิกษุ ใชภิกษุณี ซักขนเจียมของภิกษุอื่น ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุ ใชภิกษุณีผูอุปสมบทแตสงฆฝายเดียวซัก ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณผี ูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ...ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุณผี ูเปนญาติ ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ...ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๑๐๔] ภิกษุณีผูเปนญาติซักใหเอง ๑ ภิกษุณีผูมิใชญาติเปนผูชวย
เหลือ ๑ ภิกษุไมไดบอกใชภิกษุณีผูมิใชญาติซักใหเอง ๑ ภิกษุใชใหซัก
ขนเจียม ที่ทําเปนสิ่งของแลวแตยังไมไดใช ๑ ใชสิกขมานาซัก ๑ ใช
สามเณรีซัก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ
โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๗

พรรณาเอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท
เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะ
กลาวตอไป:บรรดาบทเหลานั้น บทวา ริจฺ นฺติ แปลวา ยอมละทิง้ คือ
ยอมสละเสีย. มีคําอธิบายวา ยอมไมอาจเพื่อจะประกอบเนือง ๆ.
คําที่เหลือในเอฬกโลมโธวาปนสิกขาบทนี้ พรอมทั้งสมุฏฐาน
เปนตน มีนยั ดังกลาวแลวในปุราณจีวรสิกขาบทนั่นแล.
เอฬกโลมโธวาปนสิกขายบทที่ ๗ จบ
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๑๐๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห
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ครั้งนั้นทานพระอุปนันทศากยบุตร เปนกุลุปกะของสกุลหนึ่ง รับภัตตาหาร
อยูเปนประจํา ของเคี้ยวของฉันอันใดที่เกิดขึ้นในสกุลนั้น เขายอมแบงสวน
ไวถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร เย็นวันหนึ่งในสกุลนั้นมีเนื้อเกิดขึ้น
เขาจึงแบงสวนเนื้อนั้นไวถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร เด็กของสกุล
นั้นตื่นขึ้นในเวลาเชามืด รองออนวอนวา จงใหเนื้อแกขาพเจา บุรุษผูสามี
จึงสั่งภรรยาวา จงใหสวนของพระแกเด็ก เราจักซื้อของอื่นถวายทาน
ครั้นแลวเวลาเชาทานอุปนันทศายบุตร นุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร
เขาไปสูสกุลนั้น แลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย
ทันใด บุรุษนั้นเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร กราบแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบเรียนวา ทานเจาขา เมื่อเย็นวานนี้มี
มีเนื้อเกิดขึ้น ผมไดเก็บไวถวายพระคุณเจาสวนหนึ่ง จากนั้นเด็กคนนี้
ตื่นขึ้นแตเชามืดรองออนวอนวา จงใหเนื้อแกขาพเจา ผมจึงไดใหเนื้อ
สวนของพระคุณเจาแกเด็ก พระคุณเจาจะใหผมจัดหาอะไรมาถวายดวย
ทรัพยกหาปณะหนึ่ง ขอรับ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรถามวา เธอบริจาคทรัพยกหาปณะหนึ่ง
แกเราแลวหรือ
บุ. ขอรับ ผมบริจาคแลว
อุ. เธอจงใหกหาปณะนั้นแหละแกเรา
บุรุษนัน้ ไดถวายกหาปณะแกทานพระอุปนันทศากยบุตร ในทันใด
นั้นเองแลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากบุตรเหลานี้ รับรูปยะเหมือนพวกเรา
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ภิกษุทั้งหลายไดยินบุรุษนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ภิกษุที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอ
สิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงไดรับรูปยะเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกอนอุปนันทะ ขาววาเธอรับรูปยะจริงหรือ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดรับรูปยะเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไป
เพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจา ทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดย
อเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปน
คนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
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คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความ
เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ
กําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย
อเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ทีเ่ หมาะสม
แกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพือ่ ความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้ :พระบัญญัติ
๓๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ใหรับก็ดี ซึง่ ทอง เงิน หรือ
ยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไวให เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๑๐๖] บทวา อนึง่ ...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม
เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา พระพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดย
ปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูเจริญ ชือ่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
พระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม
อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
ที่ชื่อวา ทอง ตรัสหมายทองคํา
ที่ชื่อวา เงิน ไดแก กหาปณะ มาสกที่ทําดวยโลหะ มาสกที่ทํา
ดวยไม มาสกที่ทําดวยครั้ง ซึ่งใชเปนมาตราสําหรับแลกเปลี่ยนซื้อขาย
กันได.
บทวา รับ คือ รับเอง เปนนิสสัคคีย.
บทวา ใหรับ คือ ใหคนอื่นรับแทน เปนนิสสัคคีย.
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บทวา หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไวให ความวา หรือยินดี
ทองเงินที่เขาเก็บไวใหดวยบอกวา ของนี้จงเปนของพระคุณเจา ดังนี้
เปนตน เปนนิสสัคคีย ทอง เงิน ที่เปนนิสสัคคีย ตองเสียสละในทาม
กลางสงฆ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละรูปยะนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละรูปยะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
เทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขาพเจารับรูปยะไวแลว ของนี้ของขาพเจา เปน
ของจําจะสละ ขาพเจาสละรูปยะนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
ถาคนผูทําการวัด หรืออุบาสก เดินมาในสถานที่เสียสละนั้น พึงบอก
เขาวา ทานจงรูของสิ่งนี้ ถาเขาถามวา จะใหผมนําของสิ่งนี้ไปหาอะไร
มา อยาบอกวา จงนําของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มา ควรบอกแตของที่เปน
กัปปยะ เชน เนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออย ถาเขานํารูปยะนั้น
ไปแลกของที่เปนกัปปยะมาถวาย เวนภิกษุผูรับรูปยะ ภิกษุนอกนั้นฉันได
ทุกรูป ถาไดอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมไดพึงบอกเขาวา โปรดชวย
ทิ้งของนี้ ถาเขาทิ้งให นั่นเปนการดี ถาเขาไมทิ้งให พึงสมมติภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูทิ้งรูปยะ
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องค ๕ ของภิกษุผูทิ้งรูปยะ
องค ๕ นั้น คือ ๑.ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ ๒. ไม
ถึงความลําเอียงเพราะเกลียดชัง ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย ๔. ไม
ถึงความลําเอียงเพราะกลัว และ ๕. รูจักวาทําอยางไรเปนอันทิ้งหรือไม
เปนอันทิ้ง
กอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติภิกษุนั้น อยางนี้:-

วิธีสมมติภิกษุผูทิ้งรูปยะ
พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ
พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-

คําสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ นี่เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปน
ผูทิ้งรูปยะ การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ ชอบแกทา นผูใด
ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุมีชอื่ นี้ สงฆสมมติใหเปนผูทิ้งรูปยะแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้
ภิกษุผูรับสมมติแลวนั้น พึงทิ้งอยาหมายที่ตก ถาทิ้งหมายที่ตก
ตองอาบัติทุกกฏ.
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บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๐๗] รูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ รับรูปยะ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
รูปย ะ ภิกษุสงสัย รับรูปยะ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
รูปย ะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ รับรูปยะ เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
ไมใชรปู ยะ ภิกษุสาํ คัญวาเปนรูปยะ ตองอาบัติทุกกฏ
ไมใชรปู ยะ ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ไมใชรปู ยะ ภิกษุสาํ คัญวาไมใชรูปยะ... ไมตอ งอาบัติ.

อนาปตติวาร
[๑๐๘] ทองเงินตกอยูภายในวัดก็ดี ภายในที่อยูก็ดี ภิกษุหยิบยก
เองก็ดี ใชใหหยิบยกก็ดี แลวเก็บไวดวยตั้งใจวา เปนของผูใด ผูนั้น
จักนําไปดังนี้ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ
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โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๘
พรรณนารูปยสิกขาบท
รูปย สิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาวตอไป:ในรูปยสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา ปฏิวึโส แปลวา สวน.
ในบทวา ชาตรูปรชต นี้ คําวา ชาตรูป เปนชื่อแหงทองคํา.
ก็เพราะทองคํานั้นเปนเชนกับพระฉวีวรรณแหงพระตถาคต; เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาวไวในบทภาชนะวา ทานเรียกพระฉวีวรรณของพระศาสดา.
เนื้อความแหงบทภาชนะนั้นวา โลหะพิเศษมีสีเหมือนพระฉวีวรรณของ
ของพระศาสดา นี้ชื่อวา ชาตรูป (ทองคําธรรมชาติ ). สวนเงินทานเรียก
วา รูปยะ. ในคําทั้งหลายวา สังข ศิลา ประพาฬ เงิน ทอง เปนตน.
แตในสิกขาบทนี้ ทานประสงคเอากหาปณะเปนตนอยางใดอยางอยางหนึ่ง
ที่ใหถึงการซื้อขายได. เพราะเหตุนั้นนั่นแล ในบทภาชนะแหงบทวา รชต
นั้น ทานจึงกลาวคําวา กหาปณะ โลหมาสก ดังนี้ เปนตน.

[อธิบายวัตถุแหงนิสสัคคียและทุกกฏ]
บรรดาบทวา กหาปณะ เปนตนนั้น กหาปณะที่เขาทําดวย
ทองคําก็ดี ทําดวยเงินก็ดี กหาปณะธรรมดาก็ดี ชื่อวา กหาปณะ.
มาสกทีท่ ําดวยแรทองแดงเปนตน ชื่อวา โลหมาสก.
มาสกทีท่ ําดวยไมแกนก็ดี ดวยขอไมไผก็ดี โดยที่สุดแมมาสกที่เขา
ทําดวยใบตาลสลักเปนรูป ก็ชื่อวา มาสกไม.
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มาสกที่เขาทําดวยครั่งก็ดี ดวยยางก็ดี ดุนใหเกิดรูปขึ้น ชื่อวา
มาสกยาง.
ก็ดวยบทวา เย โวหาร คจฺฉนฺติ นี้ ทานสงเคราะหเอามาสก
ทั้งหมดที่ใชเปนมาตราซื้อขายในชนบท ในเวลาซื้อขายกัน โดยที่สุดทํา
ดวยกระดูกบาง ทําดวยหนังบาง ทําดวยเมล็ดผลไมบาง ดุนใหเปนรูปบาง
มิไดดุนใหเปนรูปบาง. วัตถุทั้ง ๔ อยาง คือ เงิน ทอง ทั้งหมดนี้อยางนี้
(และ) มาสกทอง มาสกเงิน มีประเภทดังกลาวแลวแมทั้งหมด จัดเปน
วัตถุแหงนิสสัคคีย, วัตถุนี้ คือ มุกดา มณี ไพฑูรย สังข ศิลา ประพาฬ
ทับทิม บุพราคัม ธัญชาติ ๗ ชนิด ทาสหญิง ทาสชาย นาไร สวนดอกไม
สวนผลไมเปนตน จัดเปนวัตถุแหงทุกกฏ. วัตถุนี้ คือ ดาย ผาลไถ ผืนผา
ฝายอปรัณชาติมีอเนกประการ และเภสัช มีเนยใส เนยขน น้าํ มัน น้ําผึ้ง
น้ําออยงบเปนตน จัดเปนกัปปยวัตถุ.
บรรดานิสสัคคิยวัตถุและทุกกฏวัตถุนั้น ภิกษุจะรับนิสสัคคิยวัตถุ
เพื่อประโยชนตนเอง หรือเพื่อประโยชนแกสงฆ คณะบุคคลและเจดีย
เปนตน ยอมไมควร, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูรับเพื่อประโยชน
แกตนเอง. เปนทุกกฏแกภิกษุผูรับเพื่อประโยชนแกสิ่งที่เหลือ เปน
ทุกกฏอยางเดียว แกภิกษุผูรับทุกกฏวัตถุ เพื่อประโยชนทุกอยาง, ไมเปน
อาบัติในกัปปยวัตถุ. เปนปาจิตตียดวยอํานาจที่มาในรัตนสิกขาบทขางหนา
แกภิกษุผูรับวัตถุมีเงินเปนตนแมทั้งหมด ดวยหนาที่แหงภัณฑาคาริก
เพื่อตองการจะเก็บไว.
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[วาดวยการรับ การใชใหรับ และวิธีปฏิบัติในรูปยะ]
บทวา อุคฺคณฺเหยฺย แปลวา พึงถือเอา. ก็เพราะเมื่อภิกษุรับเอา
จึงตองอาบัติ; ฉะนั้น ในบทภาชนะแหงบทวา อุคฺคณฺเหยฺย นั้น ทาน
จึงกลาววา ภิกษุรับเอง เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. แมในบทที่เหลือ ก็มี
นัยอยางนี้ .
ในการรับเองและใชใหรับนั้น มีวินิจฉัยดังนี้:เปนอาบัติตัวเดียวแกภิกษุผูรับเอง หรือใชใหรับวัตถุสิ่งเดียว ใน
บรรดาภัณฑะ คือ ทองเงิน ทั้งกหาปณะ และมาสก. ถาแมนวา ภิกษุ
รับเอง หรือใชใหรับตั้งพันอยางรวมกัน, เปนอาบัติมากตามจํานวนวัตถุ.
แตในมหาปจจรีและกุรุนที กลาวรวมกันวา เปนอาบัติ โดยนับรูป
ในถุงที่ผูกไวหยอน ๆ หรือในภาชนะที่บรรจุไวหลวม ๆ. สวนในถุงที่
ผูกไวแนน หรือในภาชนะที่บรรจุแนน เปนอาบัติตัวเดียวเทานั้น.
สวนในการยินดีเงินทองที่เขาเก็บไว มีวนิ ิจฉัยดังนี้:- เมื่อเขา
กลาววา นีเ้ ปนของพระผูเปนเจา ถาแมนภิกษุยินดีดวยจิต เปนผู
ใครเพื่อจะรับเอาดวยกายหรือวาจา, แตปฏิเสธวา นี้ไมควร ไมเปน
อาบัติ. แมไมหามดวยกายและวาจา เปนผูมีจิตบริสุทธิ์ ไมยินดีดวยคิดวา
นี้ไมควรแกเรา ไมเปนอาบัติเหมือนกัน. จริงอยู บรรดาไตรทวาร
อันภิกษุหามแลวดวยทวารใดทวารหนึ่ง ยอมเปนอันหามแลวแท. แตถา
ไมหามดวยกายและวาจา รับอยูดวยจิต ยอมตองอาบัติ ในกายทวาร
และวจีทวาร มีการไมกระทําเปนสมุฏฐาน เพราะไมกระทําการหามที่ตน
พึงกระทําดวยกายและวาจา. แต ชื่อวา อาบัติ ทางมโนทวาร ไมมี.
บุคคลคนเดียววางเงินทองตั้งรอยตั้งพันไวใกลเทา ดวยกลาววา นี้ จงเปน
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ของทาน. ภิกษุหามวา นี้ไมควร. อุบาสกพูดวา กระผมสละถวายทาน
แลว ก็ไป มีคนอื่นมาที่นั้น ถามวา นี้อะไร ขอรับ ! ภิกษุพงึ บอก
คําที่อุบาสกนั้น และคนพูดกัน. ถาเขาพูดวา ผมจักเก็บให ขอรับ !
ทานจงแสดงที่เก็บ. ภิกษุพึงขึ้นไปยังปราสาทถึงชั้น ๗ แลวพึงบอกวา นี้ที่
เก็บ. แตอยาพึงบอกวา จงเก็บไวในที่นี้. อกัปปยวัตถุ (มีทองและเงิน
เปนตน ) ยอมเปนอันอาศัยวัตถุที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ ตั้งอยูดวย
คําบอกมีประมาณเทานี้, พึงปดประตูแลวอยูรักษา.
ถาวา อุบาสกถือเอาบาตรและจีวรซึ่งเปนของจะขายบางอยางมา,
เมื่อเขากลาววา ทานจักรับสิ่งนี้ไหม ขอรับ ! พึงกลาววา อุบาสก
พวกเรามีความตองการสิ่งนี้ และวัตถุชื่อเห็นปานนี้ ก็มีอยู, แตไมมี
กัปปยการก. ถาเขาพูดวา ผมจักเปนกัปปยการก, ขอทานโปรดเปด
ประตูใหเถิด พึงเปดประตูแลว กลาววา ตั้งอยูในโอกาสโนน. และ
อยาพึงกลาววา ทานจงถือเอาสิ่งนี้. แมอยางนี้ อกัปปยวัตถุก็เปน
อันอาศัยวัตถุที่เปนกัปปยะและอกัปปยะตั้งอยูเหมือนกัน. ถาเขาถือเอา
กหาปณะนั้นแลว ถวายกัปปยภัณฑแกเธอ, ควรอยู. ถาเขาถือเอาเกินไป
พึงบอกเขาวา พวกเราจักไมเอาภัณฑะของทาน, จงเก็บเสีย.
ในคําวา สงฺฆมชฺเฌ นิสฺสชฺชิตพฺพ นี้ พระผูมีพระภาคเจาไม
ตรัสวาพึงสละ แกสงฆ หรือแกคณะ หรือแกบุคคล ก็เพราะธรรมดา
วารูปยะเปนอกัปปยะ (เปนของไมสมควร).
อนึ่ง เพราะรูปยะนั้น เปนเพียงแตภิกษุรับไวเทานั้น เธอไม
ไดจายหากัปปยภัณฑอะไรดวยรูปยะนั้น; ฉะนั้น เพื่อทรงแสดงการใช
สอยโดยอุบาย จึงตรัสวา พึงสละในทามกลางแหงสงฆ.
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ขอวา กปฺปย อาจิกฺขิตพฺพ สปฺป วา มีความวา พึงบอก
อยางนี้วา อุบาสก เนยใส หรือน้ํามัน ยอมควรแกบรรพชิตทั้งหลาย.
[ปจจัยที่ไดจากรูปยะที่ภิกษุรับ ไมควรแกเธอผูรับ]
ขอวา รูปยปฏิคฺคาหก เปตฺวา สพฺเพเหว ปริภฺุชิตพฺพ
มีความวา ภิกษุทั้งหมดพึงแจกกันบริโภค. ภิกษุผูรับรูปยะไมพึงรับ
สวนแบง. แมไดสวนที่ถึงแกพวกภิกษุอื่นหรืออารามิกชนแลว จะบริโภค
ก็ไมควร. โดยที่สุด เนยใส หรือน้ํามันนั้น อันดิรัจฉานมีลิงเปนตน
ลักเอาไปจากสวนแบงนั้น วางไวในปา หรือที่หลนจากมือของสัตว
เหลานั้น ยังเปนของอันดิรัจฉานหวงแหนก็ดี เปนของบังสุกุลก็ดี ไม
สมควรทั้งนั้น. แมจะอบเสนาสนะ ดวยน้ําออยที่นํามาจากสวนแบงนั้น
ก็ไมควร. จะตามประทีปดวยเนยใส หรือน้ํามันแลวนอนก็ดี กระทํา
กสิณบริกรรมก็ดี สอนหนังสือก็ดี ดวยแสงสวางแหงประทีป ไมควร.
อนึ่ง จะทาแผลที่รางกายดวยน้ํามัน น้ําผึ้งและน้ําออยเปนตน จากสวน
แบงนั้น ก็ไมควรเหมือนกัน.
คนทั้งหลาย เอาวัตถุนั้น จายหาเตียงและตั่งเปนตนก็ดี สราง
อุโบสถาคารก็ดี สรางโรงฉันก็ดี จะบริโภคใชสอย ก็ไมควร. แมรมเงา
(แหงโรงฉัน เปนตน) อันแผไปอยูตามเขตของเรือน ก็ไมควร. รมเงา
ที่เลยเขตไป ควรอยู เพราะเปนของจรมา. จะเดินไปตามทางก็ดี
สะพานก็ดี เรือก็ดี แพก็ดี ที่เขาจําหนายวัตถุนั้นสรางไวไมควร. จะดื่ม
หรือใชสอยน้ําที่เออขึ้นเต็มปริ่มสระโบกขรณี ซึ่งเขาใหขุดดวยวัตถุนั้น
ก็ไมควร. แตวา เมื่อน้ําภายใน (สระ) ไมมี น้าํ ที่ไหลมาใหม หรือ
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น้ําฝนไหลเขาไป สมควรอยู. แมน้ําที่มาใหมซึ่งซื้อมาพรอมกับสระ
โบกขรณีที่ซื้อมา (ดวยวัตถุนั้น ) ก็ไมควร.
สงฆตั้งวัตถุนั้นเปนของฝาก (เก็บดอกผล) บริโภคปจจัย แม
ปจจัยเหลานั้น ก็ไมควรแกเธอ. แมอารามซึ่งเปนที่อันสงฆรับไว
(ดวยวัตถุนั้น ) ก็ไมควรเพื่อบริโภคใชสอย. ถาพืน้ ดินก็ดี พืชก็ดี เปน
อกัปปยะ, จะใชสอยพื้นดิน จะบริโภคผลไมไมควรทั้งนั้น. ถาภิกษุ
ซื้อพื้นดินอยางเดียว เพาะปลูกพืชอื่น, จะบริโภคผล ควรอยู. ถาพืช
ภิกษุซื้อมาปลูกลงในพื้นดินอันเปนกัปปยะ จะบริโภคผล ไมควร. จะนั่ง
หรือนอนบนพื้นดิน ควรอยู.
ขอวา สเจ โส ฉฑฺเฑติ มีความวา เขาโยนทิ้งไป ที่แหงใด
แหงหนึ่ง. ถาแมนเขาไมทิ้ง หรือถือเอาไปเสียเอง, ไมพึงหามเขา
ขอวา โน เจ ฉฑฺเฑติ มีความวา ถาเขาไมถือเอาไป และไม
ทิ้งให หลีกไปตามความปรารถนา ดวยใสใจวา ประโยชนอะไรของเรา
ดวยการขวนขวายนี้, ลําดับนั้น สงฆพึงสมมติภิกษุผูมีลักษณะตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสเเลว ใหเปนผูทิ้งรูปยะ.

[วาดวยองคแหงภิกษุผูทิ้งรูปยะ]
ในคําวา โย น ฉนฺทาคตึ เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุผู
กระทําวัตถุนั้นเพื่อตน หรือยกตนขึ้นอาง ดวยอํานาจแหงความโลภ
ชื่อวา ยอมถึงความลําเอียงเพราะชอบกัน. เมื่อรุกรานผูอื่นดวยอํานาจ
แหงโทสะวา ภิกษุนี้ไมรแู มบทเลย ไมรูวินัย ชื่อวา ยอมถึงความ ลําเอียง
เพราะโทสะ. เมื่อถึงความเปนผูพลั้งเผลอและหลงลืมสติดวยอํานาจโมหะ
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ชื่อวา ยอมถึงความลําเอียงเพราะหลง. เมื่อไมอาจจะทิ้งเพราะกลัวภิกษุ
ผูรับรูปยะ ชือ่ วายอมถึงความลําเอียงเพราะกลัว. ภิกษุผูไมกระทําอยางนี้
บัณฑิตพึงทราบวา ยอมไมถึงความลําเอียงเพราะชอบกัน ฯลฯ ยอมไมถึง
ความลําเอียงเพราะกลัว.
สองบทวา อนิมิตฺต กตฺวา ไดแก ไมกระทําใหมีที่หมาย. อธิบายวา
ภิกษุผูทิ้งรูปยะนั้น หลับตาแลว ไมเหลียวดูดุจคูถคือไมกําหนดหมายที่ตก
พึงทิ้งใหตกไปในแมน้ํา ในเหว หรือในพุมไม. ในรูปยะแมอันภิกษุ
พึงรังเกียจอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสบอกการบริโภคใชสอย แก
ภิกษุทั้งหลายโดยปริยาย. ก็การบริโภคปจจัยที่เกิดขึ้นจากรูปยะนั้น ยอม
ไมสมควรแกภิกษุผูรับรูปยะ โดยปริยายไร ๆ เลย. ก็การบริโภคปจจัย
ที่เกิดขึ้นนี้ ไมควรแกภิกษุผูรับรูปยะนั่น ฉันใด. ปจจัยที่เกิดขึ้น เพราะ
การอวดอุตริมนุสธรรมอันไมมีจริงก็ดี เพราะกุลทูสกกรรมก็ดี เพราะ
การหลอกลวงเปนตนก็ดี ยอมไมควรแกภิกษุนั้น และแกภิกษุอื่น ฉันนั้น
ถึงปจจัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมโดยสม่ําเสมอ ยังไมไดพิจารณา จะบริโภค
ก็ไมควร.

[อธิบายการบริโภคปจจัยมี ๔ อยาง]
จริงอยู การบริโภค มี ๔ อยาง คือ ไถยบริโภค (บริโภคอยาง
ขโมย ) ๑ อิณบริโภค (บริโภคอยางเปนหนี้ ) ๑ ทายัชชบริโภค (บริโภค
อยางเปนผูรับมรดก) ๑ สามีบริโภค (บริโภคอยางเปนเจาของ) ๑. บรรดา
การบริโภค ๔ อยางนั้น
การบริโภคของภิกษุผูทุศีลซึ่งนั่งบริโภคอยู
แมในทามกลางสงฆ ชือ่ วา ไถยบริโภค. การบริโภคไมพิจารณาของ
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ภิกษุผูมีศีล ชื่อวา อิณบริโภค. เพราะฉะนั้น ภิกษุผูมีศีลพึงพิจารณา
จีวรทุกขณะที่บริโภคใชสอย บิณฑบาตพึงพิจารณาทุก ๆ คํากลืน. เมื่อ
ไมอาจอยางนั้น พึงพิจารณาในกาลกอนฉัน หลังฉัน ยามตน ยามกลาง
และยามสุดทาย. หากเมื่อเธอไมทันพิจารณาอรุณขึ้น, ยอมตั้งอยูในฐานะ
บริโภคหนี้. แมเสนาสนะ ก็พึงพิจารณาทุก ๆ ขณะที่ใชสอย . ความมี
สติเปนปจจัยทั้งในขณะรับทั้งในขณะบริโภคเภสัช ยอมควร. แมเมื่อ
เปนอยางนั้น ก็เปนอาบัติแกภิกษุผูทําสติในการรับ ไมทําในการบริโภค
อยางเดียว. แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมทําสติในการรับ ทําแตในเวลา
บริโภค.
ก็สุทธิมี ๔ อยาง คือ เทสนาสุทธิ (หมดจดดวยการแสดง) ๑
สังวรสุทธิ (หมดจดดวยสังวร) ๑ ปริยิฎฐิสุท ธิ (หมดจดดวยการแสวงหา) ๑
ปจจเวกขณสุทธิ (หมดจดดวยการพิจารณา) ๑. บรรดาสุทธิ ๔ อยางนั้น
ปาฎิโมกขสังวรศีล ชื่อวาเทสนาสุทธิ. ก็ปาฎิโมกขสังวรศีลนั้น ทานเรียก
วา เทสนาสุทธิ เพราะบริสุทธิ์ดวยการแสดง. อินทรียสังวรศีล ชื่อวา
สังวรสุทธิ. ก็อินทรียสังวรศีลนั้น ทานเรียกวา สังวรสุทธิ เพราะ
บริสุทธิ์ดวยสังวร คือ การตั้งจิตอธิษฐานวา เราจักไมทําอยางนี้อีก
เทานั้น. อาชีวปริสุทธิศีล ชื่อวา ปริยฎิ ฐิสุทธิ. ก็อาชีวปาริสุทธิศีลนั้น
ทานเรียกวา ปริยิฎฐิสุทธิ เพรา.เปนความบริสุทธิ์ดวยการแสวงหา
ของภิกษุผูละอเนสนาแลวยังปจจัยทั้งหลายใหเกิดขึ้นโดยธรรม โดยสม่ํา
เสมอ. ปจจัยบริโภคสันนิสสิตศีล ชื่อวา ปจจเวกขณสุทธิ. จริงอยู
ปจจัยบริโภคสันนิสสิตศีลนั้น ทานเรียกวา ปจจเวกขณสุทธิ เพราะ
๑

๑

๒

๑-๒. ในที่อื่น ๆ เปน ปริเยฏฐิสุทธิ.
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บริสุทธิ์ดวยการพิจารณาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา ภิกษุ
ยอมพิจารณาโดยแบบคายแลวเสพจีวร ดังนี้. เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึง
กลาววา แตไมเปนอาบัติแกภิกษุผูไมทําสติในการรับ ทําแตในการ
บริโภค. การบริโภคปจจัยของพระเสขะ ๗ จําพวก ชื่อวา ทายัชชบริโภค.
จริงอยู พระเสขะ ๗ จําพวกนั้น เปนพระโอรสของพระผูมีพระภาคเจา;
เพราะฉะนั้น จึงเปนทายาทแหงปจจัยอันเปนของพระพุทธบิดา บริโภคอยู
ซึ่งปจจัยเหลานั้น.
ถามวา ก็พระเสขะเหลานั้น บริโภคปจจัยของพระผูมีพระภาคเจา
หรือบริโภคปจจัยของพวกคฤหัสถ ?
ตอบวา ปจจัยเหลานั้น แมอันพวกคฤหัสถถวาย ก็จริง. แตชื่อวา
เปนของพระผูมีพระภาคเจา เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไว
เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา พระเสขะเหลานั้น บริโภคปจจัยของ
พระผูมีพระภาคเจา. ก็ธรรมทายาทสูตร เปนเครื่องสาธกในการบริโภค
ปจจัยของพระผูมีพระภาคเจานี้.
การบริโภค ของพระขีณาสพทั้งหลาย ชื่อวา สามีบริโภค. จริงอยู
พระขีณาสพทั้งหลายเหลานั้น ชื่อวาเปนเจาของบริโภคเพราะลวงความ
เปนทาสแหงตัณหาไดแลว. บรรดาการบริโภคทั้ง ๔ นี้ สามีบริโภคและ
ทายัชชบริโภค ยอมควรแมแกภิกษุทุกจําพวก. อิณบริโภค ไมสมควร
เลย. ในไถยบริโภค ไมมีคําจะพูดถึงเลย.

[อธิบายวาการบริโภคอีก ๔ อยาง]
การบริโภคแมอื่นอีก ๔ คือ ลัชชีบริโภค อลัชชีบริโภค ธัมมิยบริโภค อธัมมิยบริโภค. บรรดาการบริโภค ๔ อยางนั้น การบริโภค
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ของอลัชชีภิกษุรวมกับลัชชีภิกษุ สมควร. ไมพึงปรับอาบัติเธอ. การ
บริโภคของลัชชีภิกษุรวมกับอลัชชีภิกษุ ยอมควรตลอดเวลาที่เธอยังไมรู.
เพราะวาธรรมดาภิกษุผูเปนอลัชชีมาแตแรกไมมี. เพราะฉะนั้น พึงวา
กลาวเธอในเวลาทราบวาเธอเปนอลัชชีวา ทานทําการละเมิดในกายทวาร
และวจีทวาร, การทํานั้น ไมสมควรเลย, ทานอยาไดกระทําอยางนี้.
ถาเธอไมเอื้อเฟอยังคงกระทําอยูอีก, ถายังขืนทําการบริโภครวมกับอลัชชี
นั้น, แมเธอก็กลายเปนอลัชชีไปดวย. ฝายภิกษุใด กระทําการบริโภค
รวมกับอลัชชี ผูซึ่งเปนภาระของตน, แมภิกษุนั้น อันภิกษุอื่นเห็น
พึงหาม, ถาเธอไมยอมงดเวน, ภิกษุแมรูปนี้ ก็เปนอลัชชีเหมือนกัน.
อลัชชีภิกษุแมรูปเดียว ยอมทําใหภิกษุเปนอลัชชีไดแมตั้งรอยรูปอยางนี้.
ชื่อวาอาบัติในการบริโภครวมกันระหวางอลัชชีกับอลัชชี ยอมไมมี. การ
บริโภครวมระหวางลัชชีกบั ลัชชี เปนเชนเดียวกับขัตติยกุมารสองพระองค
เสวยรวมกันในสุวรรณภาชน. การบริโภคเปนธรรม และไมเปนธรรม
ผูศึกษาพึงทราบดวยอํานาจแหงปจจัยนั่นแล.
ในการบริโภคเปนธรรม และไมเปนธรรมนั้น พึงทราบวินิจฉัย
ดังตอไปนี้:ถาแมบุคคลก็เปนอลัชชี แมบิณฑบาตไมเปนธรรม, นารังเกียจ
ทั้ง ๒ ฝาย. บุคคลเปนอลัชชี แตบิณฑบาตเปนธรรม, ภิกษุทั้งหลาย
รังเกียจบุคคลแลว ไมพึงรับบิณฑบาต. แตในมหาปจจรี ทานกลาวไววา
คนทุศีล ไดอุเทศภัตเปนตนจากสงฆแลว ถวายแกสงฆนั่นแล. อุเทศภัตเปนตนนี้ ยอมควร เพราะเปนไปตามที่เขาถวายนั่นเอง. บุคคลเปน

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 955

ลัชชี บิณฑบาตไมเปนธรรม, บิณฑบาตนารังเกียจ ไมควรรับเอา.
บุคคลเปนลัชชี แมบิณฑบาตก็เปนธรรม ยอมสมควร.

[อธิบายการยกยองและการบริโภคอีกอยางละ ๒]
ยังมีการยกยอง ๒ อยาง และการบริโภค ๒ อยางอีก คือ การ
ยกยองลัชชี ๑ การยกยองอลัชชี ๑ ธรรมบริโภค ๑ อามิสบริโภค ๑,
ในการยกยองและการบริโภคนั้น การยกยองลัชชี แกอลัชชี สมควร.
เธอไมควรถูกปรับอาบัติ. ก็ถาวา ลัชชียกยองอลัชชี ยอมเชื้อเชิญดวย
อนุโมทนา เชื้อเชิญดวยธรรมกถา อุปถัมภในสกุลทั้งหลาย, แมอลัชชี
นอกนี้ ก็กลาวสรรเสริญเธอในบริษัทวา อาจารยของพวกเรายอมเปนผู
เชนนี้และเชนนี้, ภิกษุนี้ บัณฑิตพึงทราบวา ยอมทําพระศาสนาใหเสื่อม
ลง คือ ใหอนั ตรธานไป.
ก็บรรดาธรรมบริโภคและอามิสบริโภค ในบุคคลใด อามิสบริโภค
สมควร, ในบุคคลนั้น แมธรรมบริโภค ก็สมควร. ทานกลาวไว (ใน
อรรถกถาทั้งหลาย) วา ก็คัมภีรใด ตั้งอยูในสุดทาย จักฉิบทายไป โดย
กาลลวงไปแหงบุคคลนั้น,
จะเรียนเอาคัมภีรนั้นเพื่ออนุเคราะหธรรม
ควรอยู. ในการอนุเคราะหธรรมนั้น มีเรื่องตอไปนี้:[เรื่องเรียนคัณฐะจากคนเลวเพื่ออนุเคราะหธรรม]
ไดยินวา ในยุคมหาภัย ไดมีภิกษุผูชํานาญมหานิเทศเพียงรูปเดียว
เทานั้น. ครั้งนั้น พระอุปช ฌะของพระติสสเถระ ผูทรงนิกาย ๔ ชื่อวา
มหาติปฎกเถระ กลาวกะพระมหารักขิตเถระวา อาวุโสมหารักขิต ! เธอ
จงเรียนเอามหานิเทศในสํานักแหงภิกษุนั่นเถิด. เธอเรียนวา ไดทราบวา
ทานรูปนี้เลวทราม ขอรับ ! กระผมจักไมเรียนเอา.
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อุปชฌาย. เรียนไวเถิดคุณ ! ฉันจักนั่งใกล ๆ เธอ.
พระเถระ. ดีละ ขอรับ ! เมื่อทานนั่งอยูดวย กระผมจักเรียนเอา
แลวเริ่มเรียนติดตอกันทั้งกลางคืนกลางวัน วันสุดทายเห็นสตรีภายใตเตียง
แลว เรียนวา ทานขอรับ ! กระผมไดสดับมากอนแลวทีเดียว, ถาวา
กระผมพึงรูอยางนี้ จะไมพึงเรียนธรรมในสํานักคนเชนนี้เลย. ก็พระมหาเถระเปนอันมาก ไดเรียนเอาในสํานักของพระเถระนั้นแลว ได
ประดิษฐานมหานิเทศไวสืบมา.
อันทองและเงินแมทั้งหมด ผูศกึ ษาพึงทราบวา ถึงการสงเคราะห
วารูปยะทั้งนั้น ในคําวา รูปเย รูปยสฺี นี.้
สองบทวา รูปเย เวมติโก มีความวา เกิดมีความสงสัย โดยนัย
เปนตนวา เปนทองคํา หรือทองเหลือง*หนอ
สองบทวา รูปเย อรูปยสฺี ความวา มีความสําคัญในทองคํา
เปนตนวา เปนทองเหลืองเปนตน .
อีกอยางหนึ่ง บุคคลผูใครในบุญทั้งหลาย มีนางสนมของพระราชา
เปนตน ถวายเงินและทองใสไวในภัต ของควรเคี้ยว ของหอมและ
กํายานเปนตน, ถวายแผนผาเล็ก ๆ รวมกับกหาปณะที่ขอดไวที่ชายผา
เปนตนตนนั่นแหละ แกภิกษุทั้งหลายผูเที่ยวบิณฑบาตผา, ภิกษุทั้งหลาย
รับเอาดวยสําคัญวาภัตตาหารเปนตน หรือสําคัญวาผ, ภิกษุนี้ พึงทราบวา
ผูมีความสําคัญในรูปยะวามิใ ชรูปยะ รันเอารูปยะดวยอาการอยางนี้.
แตภิกษุผูรับ พึงกําหนดใหดีวา วัตถุนี้เราไดในเรือนหลังนี้
* วิมติ ขรปตฺตนฺติ ขรสงฺขาต สุวรฺณปฏิรูปก วตฺถุ แปลวา ที่ชื่อวา ขรปตตะ ไดแก
วัตถุ
ที่นับวาแข็ง เทียมทองคํา. -ผูชําระ.
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เพราะวา ผูที่ถวายของดวยไมมีสติ ไดสติแลวจะกลับมา (ทวงถาม).
ลําดับนั้น ภิกษุพึงบอกเขาวา ทานจงตรวจดูหอผาของทาน ดังนี้. บท
ที่เหลือในสิกขาบทนี้ มีอรรถตื้นทั้งนั้น.
บรรดาสมุฏฐานเปนตน สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๖ บางคราวเปน
กิริยา เพราะตองดวยการรับ บางคราวเปนอกิริยา เพราะไมทําการหาม
จริงอยู รูปยสิกขาบท อัญญวาทกสิกขาบท และอุปสสุติสิกขาบท ทั้ง ๓
มีกําหนดอยางเดียวกัน เปนโนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ
กายกรรม วจีกรรม มีจติ ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
รูปยสิกขาบทที่ ๘ จบ
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๐๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
พระฉัพพัคคียถึงความซื้อขายดวยรูปยะ มีประการตาง ๆ ชาวบานพากัน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
จึงไดถึงความซื้อขายดวยรูปยะมีประการตาง ๆ เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภค
กามเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา
อยู บรรดาผูที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจงได
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ถึงการซื้อขายดวยรูปยะมีประการตาง ๆ เลา
พระผูมีพระภาคเจา

แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอถึงการซื้อขายดวย
รูปยะมีประการตาง ๆ จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การ
กระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกจิ ของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดถึงการซื้อขายดวย
รูปยะมีประการตาง ๆ เลา การกระทําของพวกเธอนั่นไมเปนไปเพื่อ
ดวยความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปน
ไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
ครั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยาย
ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
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ควานเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุง
งาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการ
ที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นเเหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใดถึงความซื้อขายดวยรูปยะมีประการตาง ๆ
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๑๑๐] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชือ่ วา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
พระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคใน
อรรถนี้
ทีช่ ื่อวา มีประการตางๆ คือ เปนรูปพรรณบาง ไมเปนรูปพรรณ
บาง เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณบาง
ทีช่ ื่อวา เปนทั้งรูปพรรณ ไดแก เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับ
คอ เครื่องประดับมือ เครื่องประดับเทา เครื่องประดับสะเอว.
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ที่ชื่อวา ไมเปนรูปพรรณ คือ ที่เรียกกันวาเปนแทง
ที่ชื่อวา เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ไดแก ของ ๒ อยาง
นั้น
ที่ชื่อวา รูปย ะ ไดแก ทองคํา กหาปณะ มาสกที่ทําดวยโลหะ
มาสกที่ทําดวยไม มาสกที่ทําดวยครั้ง ซึ่งใชเปนมาตราสําหรับแลกเปลี่ยน
ซื้อขายกันได.
บทวา ถึงความซื้อขาย คือ เอาของที่เปนรูปพรรณซื้อของที่เปน
รูปพรรณ เปนนิสสัคคีย
เอาของที่เปนรูปพรรณ ซื้อของที่ยังไมเปนรูปพรรณ เปนนิสสัคคีย
เอาของที่เปนรูปพรรณ ซื้อของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ เปนนิสสัคคีย
เอาของที่ยังไมเปนรูปพรรณ ซือ้ ของที่เปนรูปพรรณ เปนนิสสัคคีย
เอาของที่ยังไมเปนรูปพรรณ ซื้อของที่ยังไมเปนรูปพรรณเปน
นิสสัคคีย
เอาของที่ยังไมเปนรูปพรรณ ซื้อของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใช
รูปพรรณ เปนนิสสัคคีย
เอาของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซื้อของที่เปนรูปพรรณ เปนนิสสัคคีย
เอาของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซื้อของที่มิใชรูปพรรณ เปนนิสสัคคีย

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 962

เอาของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซื้อของที่เปนทั้งรูปพรรณเละมิใชรูปพรรณ เปนนิสสัคคีย
ของที่ซื้อขายดวยรูปยะ ซึ่งเปนนิสัคคียนั้น ตองเสียสละในทาม
กลางสงฆ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละของนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละของที่ซื้อขายดวยรูปยะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา ขาพเจาถึงความซื้อขายดวยรูปยะมีประการตาง ๆ
ของสิ่งนี้ของขาพเจา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละของสิ่งนี้แก
สงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
ถาคนทําการวัด หรืออุบาสกเดินมาในสถานที่เสียสละนั้น พึงบอกเขาวา
ทานจงรูของสิ่งนี้ ถาเขาถามวา จะใหผมนําของสิ่งนี้ไปหาอะไรมา อยา
บอกวา จงนําของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มา ควรบอกแตของที่เปนกัปปยะ
เชนเนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออย ถาเขานําของสิ่งนั้นไป แลก
ของที่เปนกัปปยะมาถวาย เวนภิกษุผูซื้อขายดวยรูปย ะ ภิกษุนอกนั้นฉัน
ไดทุกรูป ถาไดอยางนี้ นั่นเปนการดี ถาไมได พึงบอกเขาวา โปรด
ชวยทั้งของสิ่งนี้ ถาเขาทิ้งให นั่นเปนการดี ถาเขาไมทิ้งให พึงสมมติ
ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูทิ้งรูปยะ
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องค ๕ ของภิกษุผูทิ้งรูปยะ
องค ๕ นั้น คือ ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ
๒. ไมถึงความลําเอียงเพราะเกลียดชัง ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะ
งมงาย ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว และ ๕. รูจักวาทําอยางไร
เปนอันทิ้ง หรือไมเปนอันทิ้ง
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติภิกษุนั้น อยางนี้:-

วิธีสมมติภิกษุผูทิ้งรูปยะ
พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน ครัน้ แลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง
ประกาศใหสงฆกราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-

คําสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให
เปนผูทิ้งรูปยะ การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด
ภิกษุมีชอื่ นี้ สงฆสมมติใหเปนผูทิ้งรูปยะแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้
ภิกษุผูรบั สมมติแลวนั้น พึงทิ้งอยาหมายที่ตก ถาทิ้งหมายที่ตก
ตองอาบัติทุกกฏ
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บทภาชนีย
[๑๑๑] รูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ ซื้อขายรูปยะ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
รูปย ะ ภิกษุสงสัย ซื้อขายรูปยะ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
รูปย ะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ ซื้อขายรูปยะ เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
มิใชรูปย ะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ ซื้อขายรูปยะ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
มิใชรูปย ะ ภิกษุสงสัย ซื้อขายรูปยะ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
มิใชรูปย ะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ ซื้อขายรูปยะ เปนนิสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
มิใชรูปย ะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ... ตองอาบัติทุกกฏ
มิใชรูปย ะ ภิกษุสงสัย... ตองอาบัติทุกกฏ
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ไมตองอาบัติ
มิใชรูปย ะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ... ไมตอ งอาบัติ
อนาปตติวาร
[๑๑๒] ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ
โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๙
พรรณนารูปยสัพโยหารสิกขาบท
รูปย สัพโย หารสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะ
กลาวตอไป:- ในรูปยสัพโยหาร สิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา นานปฺปการก ไดแก มีประการมิใชนอย ดวยอํานาจรูปยะ
ที่ทํา (เปนรูปภัณฑ) และมิไดทํา (เปนรูปภัณฑ) เปนตน .
บทวา รูปยสพฺโยหาร ไดแก การแลกเปลี่ยนดวยทองและเงิน.
บทวา สมาปชฺชนฺติ มีความวา พวกภิกษุฉัพพัคคียมองไมเห็น
โทษในการแลกเปลี่ยนดวยทองและเงินที่คนรับไวแลว เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงหามการรับอยางเดียว จึงกระทํา (การแลกเปลี่ยนดวย
รูปยะ).
ในคําวา สีสุปค เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- ทองเงินรูปภัณฑ
๑

๒

๑-๒. บาลีและโยชนาเปน รูปยสังโวหารสิกขาบท.
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ที่ชื่อวาสีสูปคะ เพราะอรรถวา ประดับศีรษะ. ก็ในคัมภีรทั้งหลายเขียนไว
วา สีสูปก ก็มี. คําวา สีสูปก นี้ เปนชื่อของเครื่องประดับศีรษะชนิด
ใดชนิดหนึ่ง. ในบททั้งปวงก็นัยนี้.
ในบทวา กเตน กต เปนตนนี้ บัณฑิตพึงทราบการซื้อขายดวย
รูปยะลวน ๆ เทานั้น.
ขาพเจา จักกลาววินิจฉัยในบทวา รูปเย รูปยสฺี เปนตน
ตอไป:- บรรดาวัตถุที่กลาวแลวในสิกขาบทกอน เมื่อภิกษุซื้อขาย
นิสสัคคิยวัตถุดวยนิสสัคคิยวัตถุ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ดวยสิกขาบทกอน
ในเพราะการรับมูลคา, ในเพราะการซื้อขายของอื่น ๆ เปนนิสสัคคิยปาจิตตียดวยสิกขาบทนี้แล. แตเมื่อซื้อขายทุกกฏวัตถุ หรือกัปปยวัตถุ
ดวยนิสสัคคิยวัตถุ ก็มีนยั อยางนี้เหมือนกัน.

[วาดวยการซื้อขายรูปยะดวยรูปยะเปนตน]
จริงอยู ผูศึกษาพึงทราบติกะวา ภิกษุมีความสําคัญในรูปยะวาเปน
รูปยะ ซื้อขายสิ่งที่มิใชรปู ยะ เปนตน นี้ เปนอีกติกะหนึ่ง ซึ่งแมมิได
ตรัสไว เพราะอนุโลมแกติกะที่สองที่ตรัสไววา ภิกษุมีความสําคัญในสิ่ง
ที่มิใชรูปยะวาเปนรูปยะ ซื้อขายรูปยะ เปนตนนี้. แทจริง ภิกษุซื้อขาย
รูปยะของผูอื่นดวยสิ่งมิใชรูปยะของตนก็ดี ซื้อขายสิ่งที่มิใชรูปยะของ
ผูอื่นดวยรูปยะของตนก็ดี แมโดยการซื้อขายทั้งสองประการ ก็จัดเปน
ทําการซื้อขายดวยรูปยะเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น ในบาลี จึงตรัสไวติกะ
เดียวเทานั้น ในฝายรูปยะขางเดียวฉะนี้แล.
ก็เมื่อภิกษุซื้อขายวัตถุแหงนิสสัคคีย ดวยวัตถุแหงทุกกฏ เปน
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ทุกกฏดวยสิกขาบทกอน ในเพราะการรับมูลคา. เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย
ดวยสิกขาบทนี้ ในเพราะแลกเปลี่ยนในภายหลัง เพราะซื้อขายของหนัก.
เมื่อซื้อขายทุกกฏวัตถุนั่นแหละ หรือกัปปยวัตถุ ดวยวัตถุแหงทุกกฏ
เปนทุกกฏดวยสิกขาบทกอน ในเพราะการรับมูลคา, เปนทุกกฏเชนกัน
ดวยสิกขาบทนี้ แมในเพราะแลกเปลี่ยนภายหลัง. เพราะเหตุไร ? เพราะ
ซื้อขายดวยอกัปปยวัตถุ.
สวนในอรรถกถาอันธกะ ทานกลาววา ถาภิกษุถึงการซื้อขายเปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย คํานั้น ทานกลาวไวไมชอบ. เพราะเหตุไร ? เพราะ
ชื่อวาการซื้อขาย นอกจากการใหและการรับ ไมมี. และกยวิกกยสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาการแลกเปลี่ยนกัปปยวัตถุดวยกัปปยวัตถุ
เทานั้น. ก็แลการแลกเปลี่ยนนั้นนอกจากพวกสหธรรมิก.
สิกขาบทนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาการซื้อขายรูปยะ และ
สิ่งมิใชรูปยะดวยรูปยะ และการซื้อขายรูปยะดวยสิ่งมิใชรูปยะ, สวนการ
ซื้อขายวัตถุแหงทุกกฏดวยวัตถุแหงทุกกฏ มิไดตรัสไวในบาลีในสิกขาบท
นี้ (และ) มิไดตรัสไวในบาลีในกยวิกกสิกขาบทนั้นเลย. ก็ในการซื้อ
ขายวัตถุแหงทุกกฏ ดวยวัตถุแหงทุกกฏนี้ ไมควรจะ (เปนอนาบัติ).
เพราะฉะนั้น พวกอาจารยผูรูพระประสงคแหงพระผูมีพระภาคเจา จึงได
กลาวคําวา ในเพราะรับวัตถุแหงทุกกฏ เปนทุกกฏ ฉันใด, แมในเพราะ
ซื้อขายวัตถุแหงทุกกฏนั้น ดวยวัตถุแหงทุกกฏนั้นนั่นแล เปนทุกกฏ ก็
ชอบแลว ฉันนั้นเหมือนกัน.
อนึ่ง เมื่อภิกษุซื้อขายวัตถุนิสสัคคีย ดวยกัปปยวัตถุ เปนอนาบัติ
ดวยสิกขาบทกอนในเพราะการรับมูลคา, เปนนิสสัคคียปาจิตตีย ดวย
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สิกขาบทนี้ ในเพราะแลกเปลี่ยนภายหลัง. สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุมีความสําคัญในสิ่งมิใชรูปยะวาไมใชรูปยะ ซื้อ
ขายรูปยะ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. เมื่อภิกษุซื้อขายวัตถุแหงทุกกฏดวย
กัปปยวัตถุนั้นนั่นแหละ ไมเปนอาบัติ เหมือนอยางนั้น ในเพราะการ
รับมูลคา, เปนทุกกฏดวยสิกขาบทนี้ ในเพราะการแลกเปลี่ยนภายหลัง.
เพราะเหตุไร ? เพราะซื้อขายสิ่งเปนอกัปปยะ.
อนึ่ง เมื่อภิกษุแลกเปลี่ยนกัปปยวัตถุ ดวยกัปปยวัตถุ นอกจาก
พวกสหธรรมิก ไมเปนอาบัติ ดวยสิกขาบทกอน ในเพราะการรับมูลคา.
เปนนิสสัคคียปาจิตตียดวยวิกกยสิกขาบทขางหนา เพราะการแลกเปลี่ยน
ภายหลัง. เมื่อภิกษุถือเอาพนการซื้อขายไป ไมเปนอาบัติ แมโดย
สิกขาบทขางหนา. (แต) เปนทุกกฏแกภิกษุผูประกอบการหาผลกําไร.

[อธิบายปตตจตุกกะเปนอุทาหรณ]
อนึ่ง ผูศ ึกษาพึงทราบปตตจตุกกะนี้ อันแสดงถึงความที่รูปยสัพโยหารสิกขาบทนี้หนัก. ความพิสดารวา ภิกษุใด รับเอารูปยะ แลว
จางใหขุดแรเหล็กขึ้นดวยรูปยะนั้น, ใหชางเหล็กถลุงแรเหล็กนั้น แลว
ใหทําบาตรดวยโลหะนั้น. บาตรนี้ ชื่อวา เปนมหาอกัปปยะ ภิกษุนั้น
ไมอาจทําใหเปนกัปปยะไดดวยอุบายไร ๆ. ก็ถาวา ทําลายบาตรนั้นแลว
ใหชางทํากระถาง. แมกระถางนั้นก็เปนอกัปปยะ. ใหกระทํามีด แมไม
สีพื้นที่ตัดดวยมีดนั้น ก็เปนอกัปปยะ. ใหกระทําเบ็ด แมปลาที่เขาให
ตายดวยเบ็ดนั้น ก็เปนอกัปปยะ. ภิกษุใหชางเผาตัวมีดใหรอนแลว แช
น้ํา หรือนมสดใหรอน. แมน้ําและนมสดนั้น ก็เปนอกัปปยะเชนกัน.
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ในมหาปจจรี ทานกลาววา ก็ภิกษุใด รับรูปยะแลวซื้อบาตรดวย
รูปยะนั้น, แมบาตรนี้ของภิกษุนั้น ก็เปนอกัปปยะ ไมสมควรแมแก
สหธรรมิกทัง้ ๕. แตภิกษุนั้นอาจทําบาตรนั้น ใหเปนกัปปยะได. จริง
อยู บาตรนัน้ จะเปนกัปปยะได ตอเมื่อใหมูลคาแกเจาของมูลคา และ
เมื่อใหบาตรแกเจาของบาตร. ภิกษุจะใหกัปปยภัณฑแลวรับเอาไปใชสอย
สมควรอยู.
ฝายภิกษุใด ใหรับเอารูปยะไวแลวไปยังตระกูลชางเหล็กกับดวย
กัปปยการก เห็นบาตรแลวพูดวา บาตรนี้ เราชอบใจ. และกัปปยการก
ใหรูปยะนั้นแลว ใหชางเหล็กตกลง. แมบาตรใบนี้ อันภิกษุนั้นถือเอา
โดยกัปปยโวหาร เปนเชนกับบาตรใบที่ ๒ นั่นเอง จัด เปนอกัปปยะ
เหมือนกัน เพราะภิกษุรับมูลคา.
ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมควรแกสหธรรมิกที่เหลือ ?
แกวา เพราะไมเสียสละมูลคา.
อนึ่ง ภิกษุใด ไมรบั รูปยะไปยังตระกูลชางเหล็ก พรอมกับกัปปยการกที่ทายกสงมาวา ทานจงซื้อบาตรถวายพระเถระ เห็นบาตรแลว ให
กัปปยการกจายกหาปณะวา เธอจงรับเอากหาปณะเหลานี้แลว ใหบาตรนี้
แลวไดถือเอาไป. บาตรนี้ ไมควรแกภิกษุรูปนี้เทานั้น เพราะจัดการไม
ชอบ, แตควรแกภิกษุเหลาอื่น เพราะไมไดรับมูลคา.
ไดทราบวา อุปชฌายของพระมหาสุมเถระ มีชื่อวาอนุรุทธเถระ.
ทานบรรจุบาตรเห็นปานนี้ของตนใหเต็ม ดวยเนยใสแลว สละแกสงฆ.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 970

พวกสัทธิวิหาริกแมของพระจุลนาคเถระผูทรงไตรปฏก ก็ไดมีบาตร
เชนนั้นเหมือนกัน. พระเถระสั่งใหบรรจุบาตรนั้นใหเต็ม ดวยเนยใสแลว
ใหเสียสละแกสงฆ ดังนีแ้ ล. นีช้ ื่ออกัปปยปตตจตุกกะ. ก็ถาวา ภิกษุ
ไมรับรูปยะไปสูตระกูล แหงชางเหล็ก พรอมดวยกัปปยการกที่ทายกสงมา
วา เธอจงซื้อบาตรถวายพระเถระ เห็นบาตรแลวกลาววา บาตรนี้เรา
ชอบใจ หรือวา เราจักเอาบาตรนี้, และกัปปยการกจายรูปยะนั้นใหแลว
ใหชางเหล็กยินยอมตกลง. บาตรนีส้ มควรทุกอยาง ควรแกการบริโภค
แมเเหงพระพุทธทั้งหลาย.
สองบทวา อรูปเย รูปยสฺี ไดแก มีความสําคัญในทองเหลือง
เปนตน วาเปนทองคําเปนตน.
สองบทวา อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา ถาภิกษุซื้อขายสิ่งที่มิใช
รูปยะ.. ดวยสิ่งที่มิใชรปู ยะ ซึ่งมีความสําคัญวาเปนรูปยะนั้น เปนอาบัติ
ทุกกฏ. ในภิกษุผูมีความสงสัย ก็มนี ัยอยางนี้. แตไมเปนอาบัติแกภิกษุ
มีความสําคัญวามิใชรูปย ะ แมกระทําการซื้อขาย กับดวย สหธรรมิก ๕
วา ทานจงถือเอาสิ่งนี้แลวใหสิ่งนี้. คําที่เหลือมีอรรถตื้นทั้งนั้น.
สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข เปน
อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓
ดังนี้แล.
รูปย สัพโยหาร สิกขาบทที่ ๙ จบ
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โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๑๑๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปนผูชํานาญทําจีวรกรรม เธอเอาผาเกา ๆ
ทําผาสังฆาฏิยอมแตงดีแลวใชหม
ขณะนั้นแล ปริพาชกผูหนึ่งหมผามีราคามาก เขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรถึงสํานัก ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ผาสังฆาฏิผืนนี้ของทานงามแท จงแลกกันกับผาของขาพเจา
เถิด
ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา ทานจงรูเอาเองเถิด
ปริพาชกตอบสนองวา ขาพเจารู ขอรับ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรตอบวา ตกลง ขอรับ แลวไดใหไป
จึงปริพาชกนั้น ไดหมผาสังฆาฏิผืนนั้น ไปสูปริพาชการาม
พวกปริพาชกพากันรุมถามปริพาชกผูนั้นวา สังฆาฏิผืนนี้ของทาน
ชางงามจริง ทานไดมาแตไหน
ปริพาชกผูนั้นตอบวา ผมเอาผาของผมผืนนั้นแลกเปลี่ยนมา
พวกปริพาชกกลาววา ผาสังฆาฏิของทานผืนนี้จักอยูไดสักกี่วัน ผา
ของทานผืนนั้นแหละดีกวา
ปริพาชกผูนั้นเห็นจริงวา ปริพาชกทั้งหลายพูดถูกตอง ผาสังฆาฎิ
ของเราผืนนี้ จักอยูไดสักกี่วัน ผาผืนนั้นของเราดีกวา แลวเขาไปหา
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ทานพระอุปนันทศากยบุตรถึงสํานัก ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา โปรดนําผาสังฆาฎิของทานไป โปรดคืนผาของ
ผมมา
ทานพระอุปนันทศากยบุตรพูดวา ขาพเจาไดบอกทานแลวมิใชหรือ
วา จงรูเอาเองเถิด ขาพเจาจักไมคืนให
ปริพาชกนั้น จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในทันใดนั้นแล
วา ธรรมดาคฤหัสถก็ยังคืนใหแกคฤหัสถผูเดือดรอน ก็นี่บรรพชิตจักไม
คืนใหแกบรรพชิตดวยกันเทียวหรือ
ภิกษุทั้งหลายไดยินปริพาชกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
บรรดาผูที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันท ศากยบุตร จึงไดถึงการแลกเปลี่ยนกับปริพาชกเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระะผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกอนอุปนันทะ ขาววา เธอถึงการแลก
เปลี่ยนกันปริพาชก จริงหรือ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
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ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใช
ไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดถึงการแลกเปลี่ยนกับปริพาชกเลา
การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลือ่ มใสแลว โดยที่
แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชมชนที่
ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส
แลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดย
อเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปน
คนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความ
เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ
กําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ทีเ่ หมาะสม
แกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
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เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๙. ๑๐. อนึ่ง...ภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการตาง ๆ เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ
สิกขาบทวิภังค
[๑๑๔] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเ ชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง. . .ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชือ่ วา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชือ่ วา ภิกษุ
เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ
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ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไม
กําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา
ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
ทีช่ ื่อวา มีประการตาง ๆ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และเภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษุไข โดยที่สดุ แมกอนฝุน ไม
ชําระฟน ดายชายผา.
บทวา ถึงการแลกเปลี่ยน คือ ภิกษุพูดเปนเชิงบังคับวา จงให
ของสิ่งนี้ดวยของสิ่งนี้ จงนําของสิ่งนี้มาดวยของสิ่งนี้ จงแลกเปลี่ยนของ
สิ่งนี้ดวยของสิ่งนี้ จงจายของสิ่งนี้ดวยของสิ่งนี้ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุกกฏ ในเวลาที่แลกแลว คือของ ๆ ตนไปอยูในมือของคนอื่น และ
เปลี่ยนแลว คือของ ๆ คนอื่นมาอยูในมือของตน เปนนิสสัคคีย คือ
เปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพงึ เสียสละของสิ่งนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขาพเจาไดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการตาง ๆ ของ
สิ่งนี้ของขาพเจาเปนของจําจะสละ ขาพเจาสละของสิ่งนี้แกสงฆ
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนของที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ของสิ่งนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหของสิ่งนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขาพเจาไดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการตาง ๆ ของ
สิ่งนี้ของขาพเจาเปนของจําจะสละ ขาพเจาสละของสิ่งนี้แกทาน
ทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนของที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา ของสิ่งนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหของสิ่งนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน ขาพเจาไดถึงการแลกเปลีย่ นมีประการตาง ๆ ของสิ่งนี้
ของขาพเจาเปนของจําจะสละ ขาพเจาสละของสิ่งนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนของที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหของสิ่งนี้แกทาน ดังนี้.
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บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๑๕] แลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาแลกเปลี่ยน เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
แลกเปลี่ยน ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
แลกเปลี่ยน ภิกษุสาํ คัญวาไมไดเเลกเปลี่ยน เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
ไมไดแลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาแลกเปลี่ยน ตองอาบัติทุกกฏ
ไมไดแลกเปลี่ยน ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ไมไดเเลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาไมไดเเลกเปลี่ยน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๑๖] ภิกษุถามราคา ๑ ภิกษุบอกแกกัปปยการกวา ของสิ่งนี้
ของเรามีอยู แตเราตองการของสิ่งนี้และของสิ่งนี้ ดังนี้ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ
นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๒ จบ
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หัวขอประจําเรื่อง
๑. โกสิยสิกขาบท
วาดวยการทําสันถัตเจือดวยไหม
๒. สุทธกาฬกสิกขาบท
วาดวยการทําสันถัตแหงขนเจียมดํา
ลวน
๓. เทวภาคสิกขาบท
วาดวยการทําสันถัตแหงขนเจียมดํา
ลวน ๒ สวน
๔. ฉัพพัสสสิกขาบท
วาดวยการทรงสันถัตไวใหได ๖ ฝน
๕. นิสีทนสันถตสิกขาบท
วาดวยการทําสันถัตสําหรับนั่ง
๖. เอฬกโลมสิกขาบท
วาดวยการรับขนเจียม
๗. เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท วาดวยการซักขนเจียม
๘. รูปยอุคคหสิกขาบท
วาดวยการรับทองเงิน
๙. รูปยสังโวหารสิกขาบท
วาดวยกายซื้อขายดวยรูปยะ มี
ประการตาง ๆ
๑๐. กยวิกกยสิกขาบท
วาดวยการแลกเปลี่ยนมีประการตาง ๆ
โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๑๐
พรรณนากวิกกยสิกขาบท
กยวิกกยสิกขาบทวา เตน สนเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในกยวิกกยสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:คําวา กตีหิป ตฺยาย คือ สังฆาฎิผืนนี้ ของทานจักอยูไดกี่วัน.
ในบทวา กตีหิป นี้ หิ ศัพท เปนปทปูรณะ ป ศัพทเปนไปในความ
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ตําหนิ. อธิบายวา สังฆาฎิของทานผืนนี้ชํารุด จักอยูไดสักกี่วัน, อีก
อยางหนึ่ง ปาฐะวา กติหป ตฺยาย ก็มี. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
กติห คือ สิน้ วัน เทาไร. มีคําอธิบายวา ตลอดสักกี่วัน. บทที่เหลือ
มีนัยดังกลาวแลวเหมือนกัน. คําวา กตีหิป มฺยาย นี้ ก็พึงทราบโดย
นัยนี้เหมือนกัน.
ในคําวา คิหึป น คิหิสฺส นี้ ศัพทวา น เปนนิบาต ลงในอรรถ
แหงนามศัพท. มีคําอธิบายวา ธรรมดาวาแมคฤหัสถ ก็ยังคืนใหแก
คฤหัสถ.
บทวา นานปฺปการก คือ มีอยางมิใชนอย ดวยอํานาจแหงกัปปยภัณฑ มีจีวรเปนตน. เพราะเหตุนั้นแล ในบทภาชนะแหงบทวา
นานปฺปการ นั้น ทานจึงทรงแสดงเฉพาะกัปปยภัณฑตั้งตนแตจีวร มี
ดายชายผาเปนที่สุด. จริงอยู การแลกเปลี่ยนดวยอกัปปยภัณฑยอมไมถึง
การสงเคราะหเขาในการซื้อขาย.
[อธิบายการซือ้ และขายทีท่ ําใหเปนอาบัติ]
บทวา กยวิกฺกย ไดแก การซื้อและการขาย. ภิกษุเมื่อถือเอา
กัปปยภัณฑของคนอื่นโดยนัยเปนตนวา ทานจงใหสิ่งนี้ดวยสิ่งนี้ ชื่อวา
ยอมถึงการซื้อ, เมื่อใหกัปปยภัณฑของตน ชื่อวายอมถึงการขาย.
บทวา อชฺฌาจรติ คือ ยอมประพฤติขมขู. อธิบายวา ยอม
กลาววาจาลวงเกิน.
ขอวา ยโต กยิตฺจ โหติ วิกฺกตี ฺจ มีความวา ในเวลาทําภัณฑะ
ของผูอื่นใหอยูในมือของตน ชื่อวาซื้อ และในเวลาทําภัณฑะของตนให
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อยูในมือของผูอื่น ชื่อวาขาย. แตดว ยบทนี้ ในบาลีทานแสดงภัณฑะ
ของตนกอน โดยอนุรูปแกคําวา อิม เปนตน.
บทวา นิสฺสชฺชิตพฺพ มีความวา พึงสละกัปปยภัณฑ ที่รับเอา
จากมือของคนอื่น ดวยอํานาจแหงการซื้อขายอยางนี้. ก็การซื้อขายอยางนี้
กับพวกคฤหัสถ และนักบวชที่เหลือ เวนสหธรรมิกทั้ง ๕ โดยที่สุด
แมกับมารดาบิดา ก็ไมควร.
วินิจฉัยในการซื้อขายนั้นดังตอไปนี้:- ผากับผาก็ตาม อาหารกับ
อาหารก็ตาม จงยกไว, ภิกษุกลาวถึงกัปปยภัณฑอยางใดอยางหนึ่งวา
ทานจงใหสิ่งนี้ ดวยสิ่งนี้ เปนทุกกฏ. ภิกษุกลาวอยางนั้นแลวใหภัณฑะ
ของตนแมเเกมารดาก็เปนทุกกฏ. ภิกษุอันมารดากลาววา ทานจงใหสิ่งนี้
ดวยสิ่งนี้ หรือกลาววา ทานจงใหสิ่งนี้ ฉันจักใหสิ่งนี้แกทาน แลวถือ
เอาภัณฑะแมของมารดาเพื่อตนก็เปนทุกกฏ. เมื่อภัณฑะของตนถึงมือของ
คนอื่น และเมื่อภัณฑะของคนอื่นถึงมือของตน เปนนิสสัคคีย. แตเมื่อ
ภิกษุกลาวกะมารดาหรือบิดาวา ทานจงใหสิ่งนี้ ไมเปนการออกปากขอ.
เมื่อภิกษุกลาววา ทานจงถือเอาสิ่งนี้ ไมเปนการยังสัทธาไทยใหตกไป.
เมื่อภิกษุพูดกะผูมิใชญาติวา ทานจงใหสิ่งนี้ เปนการออกปากขอ, เมื่อ
พูดวา ทานจงถือเอาสิ่งนี้ เปนการยังสัทธาไทยใหตกไป. เมื่อภิกษุถึง
การซื้อขายวา ทานจงใหสิ่งนี้ ดวยสิง่ นี้ เปนนิสสัคคีย. เพราะฉะนั้น
อันภิกษุผูจะแลกเปลี่ยนกัปปยภัณฑ พึงแลกเปลี่ยนกับมารดาบิดาใหพน
การซื้อขาย กับพวกคนผูมิใชญาติใหพนอาบัติ ๓ ตัว.

[อธิบายวิธีการแลกเปลี่ยนกัปปยภัณฑ]
ในกัปปยภัณฑนั้น มีวิธีการแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้:- ภิกษุมีขาว -
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สารเปนเสบียงทาง. เธอเห็นบุรุษถือขาวสุกในระหวางทางแลวพูดวา เรา
มีขาวสาร, และเราไมมีความตองการดวยขาวสารนี้ แตมีความตองการ
ดวยขาวสุก ดังนี้. บุรุษรับเอาขาวสารแลวถวายขาวสุก ควรอยู. ไมเปน
อาบัติทั้ง ๓ ตัว. ชั้นที่สดุ แมเพียงสักวานิมิตกรรมก็ไมเปน. เพราะเหตุไร ? เพราะมีมูลเหตุ. และพระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ไวขางหนา
นั่นแลวา ภิกษุพูดวา เรามีสิ่งนี้, แตมีความตองการดวยสิ่งนี้และสิ่งนี้
ดังนี้.
อนึ่ง ภิกษุใด ไมกระทําอยางนี้ แลกเปลี่ยนวา ทานจงใหสิ่งนี้
ดวยสิ่งนี้ เปนอาบัติตามวัตถุแท. ภิกษุเห็นคนกินเดนกลาววา เธอจง
กินขาวสุกนี้แลว นําน้ํายอมหรือฟนมาให แลวให (ขาวสุก). เปน
นิสสัคคียหลายตัวตามจํานวนสะเก็ดน้ํายอมและจํานวนฟน. ภิกษุกลาววา
พวกทานบริโภคขาวสุกนี้แลว จงทํากิจชื่อนี้ แลวใชพวกชางศิลปมีชาง
แกะสลักงาเปนตน ใหทําบริขารนั้น ๆ บรรดาบริขารมีธมกรกเปนตน
หรือใชพวกชางยอมใหซักผา, เปนอาบัติตามวัตถุทีเดียว. ภิกษุใหพวก
ชางกัลบกปลงผมใหพวกกรรมกรทํานวกรรม, เปนอาบัติตามวัตถุเหมือน
กัน. ก็ถาภิกษุไมกลาววา พวกทานบริโภคอาหารนี้แลว จงทํากิจนี้
กลาววา เธอจงบริโภคอาหารนี้, เธอบริโภคแลว, (หรือ) จักบริโภค,
จงชวยทํากิจชื่อนี้ ยอมสมควร. ก็ในการใหทําบริขารเปนตนนี้ ภัณฑะ
ของผูอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของตน ชื่อวาอันภิกษุพึงสละ ยอมไมมี
ในการซักผาหรือในการปลงผม หรือในนวกรรม มีการถางพื้นที่เปนตน
แมก็จริง, ถึงอยางนั้น เพราะทานกลาวไวหนักแนนในมหาอรรถกถา
ใคร ๆ ไมอาจคัดคานคํานั้นได; เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงแสดงปาจิตตีย
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ในเพราะการจางซักผาเปนตนแมนี้ เหมือนแสดงปาจิตตีย ในเพราะ
นิสสัคคิยวัตถุ ที่ตนใชสอยแลว หรือเสียหายแลวฉะนั้น.

[อธิบายอนาปตติวาร]
ในคําวา กยวิกฺกเย กยวิกฺกยสฺี เปนตน ผูศ ึกษาพึงทราบใจ
ความอยางนี้วา ภิกษุใด ถึงการซื้อขาย, ภิกษุนั้นจงเปนผูมีความสําคัญ
ในการซื้อขายนั้นวาเปนการซื้อขาย หรือมีความสงสัย หรือมีความสําคัญ
วาไมใชการซื้อชายก็ตามที เปนนิสสัคคียปาจิตตียทั้งนั้น. ในจูฬติกะ
เปนทุกกฏเหมือนกันทั้ง ๒ บท.
สองบทวา อคฺฆ ปุจฺฉติ มีความวา ภิกษุถามวา บาตรของทานนี้
ราคาเทาไร ? แตเมื่อเจาของบาตรกลาววา ราคาเทานี้ ถากัปปยภัณฑ
ของภิกษุนั้นมีราคามาก, และภิกษุตอบอุบาสกนั้นไปอยางนี้วา อุบาสก !
วัตถุของเรานี้มีราคามาก, ทานจงใหบาตรของทานแกคนอื่นเถิด. ฝาย
อุบาสกไดยินคํานั้น กลาววา ผมจะแถมกระถางอื่นใหอีก จะรับเอาไว
ก็ควร. ของนั้นตกไปในลักษณะที่ตรัสไววา เรามีสิ่งนี้ เปนตน. ถา
บาตรนั้นมีราคาแพง, สิ่งของของภิกษุมีราคาถูก, และเจาของบาตรไม
รูวาของนั้นราคาถูก, ภิกษุอยาพึงรับเอาบาตร. พึงบอกวา ของของเรา
มีราคาถูก. จริงอยู เมื่อภิกษุกลาวหลอกลวงวา มีราคามากรับเอา (บาตร)
ไป จะถึงความเปนผูอันพระวินัยธรพึงใหตีราคาสูงของแลวปรับอาบัติ.
ถาเจาของบาตรกลาววา ชางเถอะ ขอรับ ! ที่เหลือจักเปนบุญแกผม แลว
ถวาย ควรอยู.
สองบทวา กปฺปยการกสฺส อาจิกฺขติ มีความวา ภิกษุทําคนอื่น
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เวนคนที่ตนรับภัณฑะจากมือ โดยทีส่ ุดแมเปนบุตร หรือพี่นอ งชายของ
เขา ใหเปนกัปปยการกแลวบอกวา เธอจงเอาสิ่งนี้ดวย สิ่งนี้ ใหดวย.
ถาบุตรหรือพี่นองชายนั้น เปนคนฉลาดคัดเลือกตอรองซ้ํา ๆ ซาก ๆ แลว
จึงรับเอา, ภิกษุพึงยืนนิ่งอยู. ถาเขาเปนคนไมฉลาด ไมรูจักจะถือเอา
พอคา จะลวงเขา, ภิกษุพึงบอกเขาวา เธออยาเอา ดังนี้.
ในคําวา เรามีสิ่งนี้ เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- ภิกษุกลาววา
น้ํามัน หรือเนยใสที่รับประเคนแลวนี้ ของเรามีอยู, แตเราตองการของ
อื่นที่ยังไมไดประเคน ถาเขารับเอาน้ํามัน หรือเนยใสนั้น ใหน้ํามันหรือ
เนยใสอื่น. อยาพึงใหตวงน้ํามันของตนกอน. เพราะเหตุไร ? เพราะ
ยังมีน้ํามันที่เหลืออยู ในทะนานน้ํามัน. น้ํามันที่เหลือนั้น จะพึงทําน้ํามัน
ที่ยังไมไดรับประเคน ของภิกษุผูตวงในภายหลังใหเสียไป ฉะนี้แล. คํา
ที่เหลือมีอรรถตื้นทั้งนั้น.
สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ.
ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนีแ้ ล.
พรรณนากยวิกกยสิกจาบทที่ ๑๐ จบ
และจบวรรคที่ ๒
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นิสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๓
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๑๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
พระฉัพพัคคียสั่งสมบาตรไวเปนอันมาก ชาวบานพากันเที่ยวชมวิหาร
เห็นแลวพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงไดสั่งสมบาตรไวเปนอันมาก ทานจักทําการขายบาตร หรือ
จักตั้งรานขายภาชนะดินเผา
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย จึงได
ทรงอติเรกบาตรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระ
ฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอทรงอติเรกบาตร
จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกจิ ของ
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สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดทรงอติเรกบาตรเลา
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดย
ที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น ของชนบางพวกที่
เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
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ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้ :พระบัญญัติ
๔๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด ทรงอติเรกบาตร เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติแลวแกภิกษุ
ทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
พระอนุบัญญัติ
เรื่องพระอานนท
[๑๑๘] ก็โดยสมัยนัน้ แล อติเรกบาตรเกิดขึ้นแกทานพระอานนท
มีอยู และทานประสงคจะถวายบาตรนั้นแกทานพระสารีบุตร แตทาน
พระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต
ทานพระอานนทจึงมีความปริวิตกวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงทรงอติเรกบาตร
ก็นี่อติเรกบาตรบังเกิดแกเรา และเราก็ใครจะถวายแกทานพระสารีบุตร
แตทานอยูถึงเมืองสาเกต เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ ครัน้ แลวทาน
พระอานนท ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนอานนท ยังอีกนานเทาไร
สารีบุตรจึงจะกลับมา
พระอานนทกราบทูลวา ทานจะกลับมาในวันที่ ๙ หรือที่ ๑๐
พระพุทธเจาขา
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐ วัน เปน
อยางยิ่ง อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้พระอนุบัญญัติ
๔๐. ๑. ก. พึงทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐ วัน เปนอยางยิ่ง
ภิกษุใหลวงกําหนดนั้นไป เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอานนท จบ
สิกขาบทวิภังค
[๑๑๙] บทวา ๑๐ วัน เปนอยางยิ่ง คือ ทรงไวได ๑๐ วัน เปน
อยางมาก
ที่ชื่อวา อติเรกบาตร ไดแก บาตรที่ยังมิไดอธิษฐาน ยังไมได
วิกัป
ที่ชื่อวา บาตร มี ๒ อยาง คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑
ขนาดของบาตร
บาตร ๓ ขนาด คือ บาตรขนาดใหญ ๑ บาตรขนาดกลาง ๑
บาตรขนาดเล็ก ๑
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บาตรขนาดใหญ จุขาวสุกแหงขาวสารกึ่งอาฬหก ของเคี้ยวเทา
สวนที่ ๔ กับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น
บาตรขนาดกลาง จุขาวสุกแหงขาวสาร ๑ นาฬี ของเคี้ยวเทาสวน
ที่ ๔ กับขาวพอสมควรแกขางสุกนั้น
บาตรขนาดเล็ก จุขาวสุกแหงขาวสาร ๑ ปตถะ ของเคี้ยวเทาสวน
ที่ ๔ กับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น
ใหญกวานั้นเปนบาตรที่ใชไมได เล็กกวานั้นเปนบาตรที่ใชได.
[๑๒๐] คําวา ใหลวงกําหนดนั้นไป เปนนิสสัคคีย ความวา
เมื่ออรุณที่ ๑๑ ขึ้นมา บาตรนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละ
แกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละบาตรนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
[๑๒๑] ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้
วา:ทานเจาขา บาตรใบนี้ของขาพเจาลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะ
สละ ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนบาตรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ของสงฆจงฟงขาพเจา บาตรใบนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
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เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหบาตรใบนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกคณะ
[๑๒๒] ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงค
เฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ
กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา บาตรใบนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะ
สละ ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับ
อาบัติ พึงคืนบาตรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา บาตรใบนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่ง
ของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหบาตรใบนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
[๑๒๓] ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค
เฉวียงบา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา บาตรใบนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะ
สละ ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนบาตรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหบาตรใบนี้แกทาน ดังนี้.
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บทภาชนีย

นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๒๔] บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวาลวงแลว เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
บาตรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
บาตรยังไมไดวิกัป ภิกษุสําคัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
บาตรยังไมไดสละ ภิกษุสําคัญวาสละแลว เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
บาตรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
บาตรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
บาตรยังไมแตก ภิกษุสําคัญวาแตกแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
บาตรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ทุกกฏ
[๑๒๕] บาตรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดเสียสละ.. บริโภค ตอง
อาบัติทุกกฏ
บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสาํ คัญวาลวงแลว บริโภค ตอง
อาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค ไมตอง
อาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๒๖] ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภิกษุวิกัปไว ๑ ภิกษุสละใหไป ๑
บาตรหายไป ๑ บาตรฉิบหาย ๑ บาตรแตก ๑ โจรชิงเอาไป ๑ ภิกษุ
ถือวิสาสะ ๑ ในภายใน ๑๐ วัน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.

เรือ่ งพระฉัพพัคคีย
[๑๒๗] ก็โดยสมัยนั้นเเล พระฉัพพัคคีย ไมใหคืนบาตรที่เสียสละ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บาตรทีภ่ ิกษุเสียสละแลว สงฆ คณะ
หรือบุคคล จะไมคืนใหไมได ภิกษุรูปใดไมคืนให ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
ปตตวรรคสิกขาบทที่ ๑ จบ
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นิสสัคคิยปาจิตตีย ปตตวรรคที่ ๓ สิกขาบทที่ ๑
พรรณนาปตตสิกขาบท
ปตตสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาวตอไป:ในปตตสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัย ดังตอไปนี้:บทวา ปตฺตวณิชฺช มีความวา พวกสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
จักเที่ยวทําการขายบาตร หรือออกรานขายภาชนะดินในบานและนิคม
เปนตน. ภาชนะทานเรียกวา อามัตตะ (ในคําวา อามตฺติกาปณ).
ภาชนะเหลานั้นเปนสินคาของชนเหลาใด ชนเหลานั้น ชื่อวา อามัตติกา
(ผูมีภาชนะเปนสินคา). รานตลาดของผูมีภาชนะเปนสินคาเหลานั้น ชื่อวา
อามัตติกาปณะ. อธิบายวา รานขายสินคาของพวกชางหมอ.

[อธิบายขนาดบาตร ๓-๙ ขนาด ]
หลายบทวา ตโย ปตฺตสฺส วณฺณา ไดแก ขนาดแหงบาตร
๓ ขนาด.
สองบทวา อฑฺฒาฬฺหโกทน คณฺหติ มีความวา ยอมจุขาวสุก
แหงขาวสาร ๒ ทะนาน โดยทะนานมคธ. ในอันธกอรรถกถาทานกลาว
วา ที่ชื่อวา ทะนานมคธ มี ๑๒ ปละครึ่ง. ในมหาอรรถกถาทานกลาว
วา ในเกาะสิงหล ทะนานตามปกติใหญ ทะนานของชาวทมิฬเล็ก, ทะนาน
มคธ ไดขนาด. ทะนานครั้ง โดยทะนานมคธนั้น เปนหนึ่งทะนานสิงหล.
บทวา จตุพฺภาคขาทนีย มีความวา ของเคี้ยว ประมาณเทา
สวนที่ ๔ แหงขาวสุก. ขาทนียะนั้น พึงทราบดวยสามารถแหงแกง ถั่วเขียว
พอหยิบดวยมือได.
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สองบทวา ตทุปยฺจ พฺยฺชน มีความวา กับขาวมีปลาเนื้อ
ผักดองผลไมและหนอไมเปนตน อันสมควรแกขาวสุกนั้น.
ในบาตรนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- พึงเอาขาวสารแหงขาวสาลีเกา
(ซึ่งเก็บไวแรมป) ที่ไมหกั ซึ่งซอมบริสุทธิ์ดีแลว ๒ ทะนานมคธ หุง
ใหเปนขาวสุกดวยขาวสารเหลานั้นไมเช็ดน้ํา ไมเปนขาวทองเล็น ไมแฉะ
ไมเปนกอน สละสลวยดี เชนกับกองดอกมะลิตูมในหมอ แลวบรรจุลง
ในบาตรไมใหเหลือ เพิม่ แกงถั่วที่ปรุงดวยเครื่องปรุงทุกอยาง ไมขนนัก
ไมเหลวนัก พอมือหยิบไดลงไป ประมาณเทาสวนที่ ๔ แหงขาวสุกนั้น.
แตนั้น จึงเพิ่มกับขาวมีปลา เนื้อเปนตน ลงไปสมควรแกคําขาวเปนคําๆ
จนเพียงพอกับคําขาวเปนอยางยิ่ง. สวนเนยใส น้ํามัน รสเปรียงและน้ํา
ขาวเปนตน ไมควรนับ. เพราะของเหลานั้น มีคติอยางขาวสุกนั่นเทียว
ไมอาจเพื่อจะลดลงและไมอาจจะเพิ่มขึ้นได. อาหารที่บรรจุลงอยางนี้แม
ทั้งหมดนั่น ถาตั้งอยูเสมอแนวลางแหงขอบปากบาตร, เมื่อเอาเสนดาย
หรือไมซีก (เสี้ยนตาล) ปาดไป (ของในบาตรนี้ ) ถูกที่สุดภายใตเสนดาย
หรือไมซีกนั้น(คือของในบาตรมีขาวสุกทะนานครึ่งเปนตนนี้ถูกที่สุดเบื้อง
ลางแหงดายหรือเสี้ยนตาลของบุคคลผูตัดดวยดายหรือเสี้ยนตาล), บาตรนี้
ชื่อวาบาตรขนาดใหญ (อยางกลาง). ถาของในบาตรนั้นพูนเปนจอม
เลยแนว (ขอบปากบาตร) นั้นขึ้นมา, บาตรนี้ชื่อวาบาตรขนาดใหญอยาง
เล็ก. ถาของในบาตรนั้น ไมถึงแนวขอบ (ปากบาตร) พรองอยูภายใน
เทานั้น, บาตรนี้ ชื่อวา บาตรขนาดใหญอยางใหญ.
บทวา นาฬิโกทน ไดแก ขาวสุกแหงขาวสาร ๑ ทะนานโดย
ทะนานมคธ.
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บทวา ปตฺโถทน ไดแก ขาวสุกกึ่งทะนานโดยทะนานมคธ. บทที่
เหลือ พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. แตมีความแปลกกันในเหตุ
สักวาชื่อ ดังตอไปนี้:- ถาของมีขาวสุก ๑ ทะนานเปนตนแมทั้งหมด
ที่บรรจุลงแลว อยูเสมอแนวขอบลาง โดยนัยดังกลาวแลวนั่นเอง. บาตรนี้
ชื่อวา บาตรขนาดกลาง (อยางกลาง). ถาของพูนเปนจอมเลยแนวขอบ
นั้นขึ้นมา, บาตรนี้ ชื่อวา บาตรขนาดกลางอยางเล็ก. ถาไมถึงแนว
ขอบนั้น, พรองอยูเพียงภายในเทานั้น, บาตรนี้ชอื่ วา บาตรขนาดกลาง
อยางใหญ.
ถาของทั้งหมดมีขาวสุกประมาณกึ่งทะนานเปนตน ทีบ่ รรจุลงแลว
อยูเสมอแนวลาง (แหงขอบปากบาตร), บาตรนี้ ชื่อวา บาตรขนาดเล็ก
(อยางกลาง). ถาของพูนเปนจอมเลยแนวขอบนั้นขึ้นมา, บาตรนี้ ชื่อวา
บาตรขนาดเล็กอยางเล็ก. ถาของไมถึงแนวขอบนั้นพรองอยูภายในเทา
นั้น, บาตรนี้ ชื่อวา บาตรขนาดเล็กอยางใหญ. ผูศึกษาพึงทราบบาตร
๙ ชนิดเหลานี้ โดยประการดังกลาวมาฉะนี้แล.
บรรดาบาตร ๙ ชนิดนั้น บาตร ๒ ชนิด คือ บาตรขนาดใหญ
อยางใหญ ๑ บาตรเล็กอยางเล็ก ๑ ไมจัดเปนบาตร (เปนบาตรใชไมได).
จริงอยู คําวา ใหญกวานัน้ ไมใชบาตร เล็กกวานั้น ไมใชบาตร นี้ตรัส
หมายเอาบาตร ๒ ชนิดนั่น. แทจริง บรรดาบาตร ๒ ชนิด บาตรขนาด
ใหญอยางใหญ คือใหญกวานั้น ตรัสวา ไมใชบาตร เพราะใหญกวา
ขนาดใหญ. และบาตรขนาดเล็กอยางเล็ก คือ เล็กกวานั้น ตรัสวา
ไมใชบาตร เพราะเล็กกวาขนาดเล็ก. เพราะฉะนั้น บาตรเหลานี้ ควร
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ใชสอยอยางใชสอยภาชนะ ไมควรอธิษฐาน ไมควรวิกัป. สวนบาตร
๗ ชนิดนอกนี้ พึงอธิษฐานหรือวิกัปไวใชเถิด.
เมื่อภิกษุไมกระทําอยางนี้ ใหบาตรนั้นลวง ๑๐ วันไป เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย คือ เมื่อภิกษุใหบาตรแมทั้ง ๗ ชนิด ลวงกาลมี
๑๐ วันเปนอยางยิ่งไป เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย แล.
ขอวา นิสฺสคฺคิย ปตฺต อนิสฺสชฺชติ ฺวา ปริภุชฺ ติ พึงทราบ
ความวา เปนทุกกฏ ทุก ๆ ประโยคอยางนี้ คือ เมื่อภิกษุดื่มยาคูแลว
ลางบาตร เปนทุกกฏ. เมื่อฉันของควรเคี้ยว ฉันภัตตาหารแลวลางบาตร
เปนทุกกฏ.
[อธิบายบาตรที่ควรอธิษฐานและวิกปั ]
ก็ในคําวา อนาปตฺติ อนฺโตทสาห อธิฏเติ วิกปฺเปติ นี้ ผูศึกษา
พึงทราบแมบาตรที่ไดประมาณเปนบาตรควรอธิษฐานและวิกัป โดยนัย
ดังจะกลาวอยางนี้:บาตรเหล็ก ระบมแลวดวยการระบม ๕ ไฟ บาตรดินระบมแลว
ดวยการระบม ๒ ไฟ จึงควรอธิษฐาน. บาตรทั้ง ๒ ชนิด เมื่อใหมูลคา
ที่ควรใหแลวนั่นแล ถาระบมยังหยอนอยูแมเพียงหนึ่งไฟหรือยังไมไดให
มูลคาแมเพียงกากณิกหนึ่ง ไมควรอธิษฐาน. ถาเจาของบาตรกลาววา
ทานจงใหในเวลาทานมีมูลคา ทานจงอธิษฐานใชสอยเถิด ดังนี้ ก็ยัง
ไมควรอธิษฐานแท. เพราะวา ยังไมถึงการนับวาเปนบาตร เพราะการ
ระบมยังหยอนอยู, ยังไมถึงความเปนบาตรของตน ยังเปนของผูอื่นอยู
ทีเดียว เพราะมูลคาทั้งหมด หรือสวนหนึ่งยังไมไดให; เพราะฉะนั้น
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เมื่อระบม และเมื่อใหมูลคาเสร็จแลวนั่นแล จึงเปนบาตรควรอธิษฐาน
บาตรใบที่ควรอธิษฐานเทานั้น จึงควรวิกัป. บาตรนั้น จะมาถึงมือแลว
ก็ตาม ยังไมมาถึงก็ตาม ควรอธิษฐาน หรือควรวิกัปไวเสีย.
ก็ถาวา ชางบาตรไดมูลคาแลว หรือเปนผูประสงคจะถวายเอง
กลาววา ทานขอรับ ! ผมจักทําบาตรถวายทาน ระบมแลวในวันชื่อโนน
จัก เก็บไว และภิกษุใหลวง ๑๐ วันไป จากวันที่ชางบาตรนั้นกําหนดไว
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. ก็ถาวา ชางบาตรกลาววา ผมจักทําบาตรถวาย
ทาน ระบมแลวจักสงขาวมาใหทราบ แลวทําเหมือนอยางนั้น, สวน
ภิกษุผูที่ชางบาตรนั้นวานไปไมบอกแกภิกษุนั้น, ภิกษุอื่นเห็น หรือไดยิน
จึงบอกวา ทานขอรับ ! บาตรของทานเสร็จแลว, การบอกของภิกษุ
นั่นไมเปนประมาณ. แตในเวลาที่ภิกษุซึ่งชางบาตรนั้นวานนั่นแหละบอก,
เมื่อภิกษุใหลวง ๑๐ วันไปจําเดิมแตวันที่ไดยินคําบอกกลาวของภิกษุนั้น
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. ถาชางบาตรกลาววา ผมจักทําบาตรถวายทาน
ระบมแลวจักสงไปในมือของภิกษุบางรูป แลวกระทําตามพูดนั้น, แตภิกษุ
ผูรับบาตรมาเก็บไวในบริเวณของตนแลวไมบอกแกเธอ ภิกษุอื่นบางรูป
กลาววา ทานขอรับ ! บาตรที่ไดมาใหมสวยดีบางไหม ? เธอกลาววา
คุณ ! บาตรที่ไหนกัน ? ภิกษุบางรูปนั้นกลาววา ชางบาตรสงมาในมือ
ของภิกษุชื่อนี้. ถอยคําของภิกษุแมนี้ก็ไมเปนประมาณ. แตในเวลาที่ภิกษุ
นั้นใหบาตร, เมื่อเธอใหลวง ๑๐ วันไปนับแตวันที่ไดบาตรมา เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย. เพราะฉะนั้น อยาใหลวง ๑๐ วัน พึงอธิษฐานหรือ
พึงวิกัปเสีย.
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[อธิบายการอธิษฐานบาตร]
บรรดาการอธิษฐานและวิกัปนั้น อธิษฐานบาตรมี ๒ คือ อธิษฐาน
ดวยกายอยาง ๑ อธิษฐานดวยวาจาอยาง ๑. ภิกษุเมื่อจะอธิษฐานดวย
อํานาจแหงการอธิษฐาน ๒ อยางนั้น พึงปจจุทธรณบาตรเกาที่ตั้งอยูตอ
หนาหรือในที่ลับหลังอยางนี้วา อิม ปตฺต ปจฺจุทฺธรามิ แปลวา ขาพเจา
ถอนบาตรใบนี้ หรือวา เอต ปตฺต ปจฺจุทฺธรามิ แปลวา ขาพเจาถอน
บาตรใบนั่น หรือใหแกภิกษุอื่นแลว เอามือลูบคลําบาตรใหมที่ตั้งอยู
ในที่แหงใดแหงหนึ่งแลว ทําความคํานึงดวยใจ แลวทํากายวิการ
อธิษฐานดวยกาย หรือเปลงวาจา แลวอธิษฐานดวยวาจาวา อิม ปตฺต
อธิฏามิ แปลวา ขาพเจาอธิษฐานบาตรใบนี้.
ในอธิษฐานวิสัยนั้น อธิษฐานมี ๒ อยาง. ถาบาตรอยูในหัตถบาส
พึงเปลงวาจาวา อิม ปตฺต อธิฏามิ ขาพเจาอธิษฐานบาตรใบนี้. ถา
บาตรนั้นอยูภายในหองก็ดี ที่ปราสาทชั้นบนก็ดี ในวิหารใกลเคียงก็ดี
ภิกษุพึงกําหนดสถานที่บาตรตั้งอยู แลวพึงเปลงวาจาวา เอต ปตฺต อธิฏ-
ามิ ขาพเจาอธิษฐานบาตรใบนั่น. ก็ภิกษุผูอธิษฐานแมอธิษฐานรูปเดียว
ก็ควร. แมจะอธิษฐานในสํานักของภิกษุอื่น ก็ควร. การอธิษฐานใน
สํานักของภิกษุอื่นมีอานิสงสดังตอไปนี้:- ถาเธอเกิดความเคลือบแคลงวา
บาตร เราอธิษฐานแลวหรือไมหนอ ดังนี้, อีกรูปหนึ่งจักเตือนใหนึก
ไดตัดความสงสัยเสีย. ถาภิกษุบางรูปไดบาตรมา ๑๐ ใบ ตนเองประสงค
จะใชสอยทั้งหมดทีเดียว, อยาพึงอธิษฐานทั้งหมด. อธิษฐานบาตรใบ
หนึ่งแลววันรุงขึ้นปจจุทธรณบาตรนั้นแลวพึงอธิษฐานใบใหม. โดยอุบาย
นี้อาจจะไดบริหาร (การคุมครอง) ตั้ง ๑๐๐ ป.
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[วาดวยการขาดอธิษฐานของบาตร]
ถามวา การขาดอธิษฐาน พึงมีแกภิกษุผูไมประมาทอยางนี้ได
หรือ ?
ตอบวา พึงมีได.
หากวา ภิกษุนี้ใหบาตรแกภิกษุอื่นก็ดี หมุนไปผิดก็ดี บอก
ลาสิกขาก็ดี กระทํากาละเสียก็ดี เพศของเธอกลับก็ดี ปจจุทธรณเสียก็ดี
บาตรมีชองทะลุก็ดี บาตรยอมขาดอธิษฐาน. และคํานี้แมพระอาจารย
ทั้งหลายก็ไดกลาวไววา
การขาดอธิษฐาน ยอมมีไดดวยการให ๑ หมุน
ไปผิด ๑ ลาสิกขา ๑ กระทํากาลกิริยา ๑ เพศ
กลับ ๑ ปจจุทธรณ (ถอน) ๑ เปนที่ ๗ กับชองทะลุ ๑
ดังนี้.
แมเพราะโจรลักและการถือเอาโดยวิสาสะ บาตรก็ขาดอธิษฐาน
เหมือนกัน. บาตรจะขาดอธิษฐานดวยชองทะลุประมาณเทาไร ? จะขาด
อธิษฐานดวยชองทะลุพอเมล็ดขาวฟางลอดออกได และลอดเขาได.
จริงอยู บรรดาธัญชาติ ๗ ชนิด เมล็ดขาวฟางนี้ เปนเมล็ด
ธัญชาติอยางเล็ก. เมื่อชองนั้นอุดใหกลับ เปนปกติดวยผงเหล็ก หรือ
ดวยหมุดแลวพึงอธิษฐานบาตรนั้นใหมภายใน ๑๐ วัน.
ในการอธิษฐานที่ตรัสไวในคําวา อนฺโตทสาห อธิฏเติ วิกปฺเปติ
นี้ มีวินิจฉัยเพียงเทานี้กอน.
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[วาดวยการวิกัปบาตร]
ก็ในการวิกัป มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้:- วิกัปมี ๒ อยาง คือวิกัป
ตอหนาอยาง ๑ วิกัปลับหลังอยาง ๑. วิกัปตอหนาเปนอยางไร ? คือ
ภิกษุพึงรูวาบาตรมีใบเดียวหรือหลายใบ และวางไวใกลหรือมิไดวางไว
ใกล แลวกลาววา อิม ปตฺต ซึ่งบาตรนี้ หรือวา อิเม ปตฺเต ซึ่ง
บาตรเหลานี้ ก็ดี วา เอต ปตฺต ซึ่งบาตรนั่น หรือวา เอเต ปตฺเต
ซึ่งบาตรเหลานั้น ก็ดี แลวกลาววา ตุยฺห วิกปฺเปมิ ขาพเจาวิกัปแก
ทาน นี้ชื่อวาวิกัปตอหนาอยาง ๑. ดวยวิธีวิกัปเพียงเทานี้จะเก็บไวควร
อยู. แตจะใชสอย จะจําหนาย หรือจะอธิษฐานไมสมควร. แตเมื่อ
ภิกษุผูรับวิกัปกลาวอยางนี้วา มยฺห สนฺตก ปริภ
ุ ฺช วา วิสสฺ ชฺเชหิ
วา ยถาปจฺจย วา กโรหิ บาตรนี้ของขาพเจา ทานจงใชสอย จง
จําหนาย หรือจงกระทําตามปจจัยก็ตาม ดังนี้ ชื่อวาถอน. จําเดิมแต
นั้น แมการใชสอยเปนตนควรอยู.
อีกนัยหนึ่ง ภิกษุทราบวาบาตรมีใบเดียวหรือหลายใบ และวางไว
ใกลหรือมิไดวางไวใกลอยางนั้นเหมือนกัน แลวกลาววา อิม ปตฺต ซึ่ง
บาตรนี้ หรือวา อิเม ปตฺเต ซึ่งบาตรทั้งหลายเหลานี้ ก็ดี วา เอต
ปตฺต ซึ่งบาตรนั่น หรือวา เอเต ปตฺเต ซึ่งบาตรทั้งหลายเหลานั่น
ก็ดี ในสํานักของภิกษุนั้นนั่นแหละ แลวระบุชื่อแหงบรรดาสหธรรมิก
ทั้ง ๕ รูปใดรูปหนึ่ง คือ ทานใดทานหนึ่ง ที่ตนชอบใจแลวพึงกลาววา
ติสฺสสฺส ภิกฺขุโน วิกปฺเปมิ ขาพเจาวิกัปแกภิกษุชื่อวาติสสะ ดังนี้
ก็ดี วา ติสฺสาย ภิกฺขุนิยา... ติสฺสาย สิกขฺ มานาย... ติสฺสสฺส
สามเณรสฺส... ติสฺสาย สามเณริยา วิกปฺเปมิ ขาพเจาวิกัปแกภิกษุณี
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ชื่อติสสา... แกสิกขมานาชื่อติสสา... แกสามเณรชื่อติสสะ... แกสามเณรี
ชื่อติสสา ดังนี้ ก็ดี นีช้ ื่อวาวิกัปตอหนา แมอีกอยางหนึ่ง. ดวยคําเพียง
เทานี้ จะเก็บไว สมควรอยู, แตบรรดากิจมีการบริโภคเปนตน แมกิจ
อยางหนึ่งก็ไมควร. แตเมือ่ ภิกษุผูรับวิกัปนั้นกลาววา ติสฺสสฺส ภิกขุโน
สนฺตก ฯปฯ ติสฺสาย สามเณริยา สนฺตก ปริภฺุชา วา วิสฺสชฺเชหิ
วา ยถาปจฺจย วา กโรหิ บาตรนี้ ของภิกษุชื่อติสสะ ฯลฯ ของ
สามเณรีชื่อติสสา ทานจงใชสอยก็ตาม จงจําหนายก็ตาม จงกระทําตาม
ปจจัยก็ตาม ดังนี้แลว ชือ่ วาถอน. จําเดิมแตนั้น แมการบริโภคเปนตน
ก็สมควร.
วิกัปลับหลังเปนอยางไร ? คือ ภิกษุทราบวาบาตรมีใบเดียวหรือ
หลายใบ และวาวางไวใกล หรือมิไดวางไวใกลอยางนั้นนั่นแลแลวกลาว
วา อิม ปตฺต ซึ่งบาตรนี้ หรือวา อิเม ปตฺเต ซึง่ บาตรเหลานี้ ก็ดี
วา เอต ปตฺต ซึ่งบาตรนั่น หรือวา เอเต ปตฺเต ซึ่งบาตรเหลานั้น
ก็ดี แลวกลาววา ตุยห วิกปฺปนตฺถาย ทมฺมิ ขาพเจาใหแกทานเพื่อ
ตองการวิกัป ดังนี้.
ภิกษุผูรับวิกัปนั้น พึงถามเธอวา ใครเปนมิตรหรือเปนเพื่อน
เห็นกันของทาน. ลําดับนั้น ภิกษุผูวิกัปนอกนี้ พึงกลาววา ติสฺโส ภิกฺขุ
ภิกษุชื่อวาติสสะ ฯ ล ฯ หรือวา ติสสฺ า สามเณรี สามเณรีชื่อวาติสสา
โดยนัยกอนนั่นแล. ภิกษุนั้น พึงกลาวอีกวา อห ติสฺสสฺส ภิกฺขุโน
ทมฺมิ ฯเปฯ หรือวา ติสสฺ าย สามเณริยา ทมฺมิ ขาพเจาใหแกภิกษุ
ชื่อติสสะ ฯ ล ฯ หรือวา ขาพเจาใหแกสามเณรีชื่อติสสา. นี้ชื่อวา
วิกัปลับหลัง. ดวยการวิกปั เพียงเทานี้จะเก็บไว ควรอยู, แตบรรดากิจมี
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การบริโภคเปนตน กิจแมอยางเดียวไมควร. เมื่อภิกษุนั้นกลาววา
อิตถฺนฺนามสฺส สนฺตก ปริภฺุช วา วิสฺสชฺเชหิ วา ยถาปจฺจย วา
กโรหิ บาตรนี้ ของภิกษุชื่อนี้ ทานจงใชสอยก็ตาม จงจําหนายก็ตาม
จงกระทําตามปจจัยก็ตาม โดยนัยดังกลาวแลว ในวิกัปตอหนาอยางที่
สองนั่นแล ยอมชื่อวาถอน. จําเดิมแตนั้น แมการจะใชสอยเปนตน ก็ควร.
แตขอแตกตางกันแหงวิกัปทั้งสองอยางนี้ และลําดับแหงวรรณนาที่ยัง
เหลือทั้งหมด ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว ในวรรณนาแหง
ปฐมกฐินสิกขาบทนั่นแหละ พรอมทัง้ สมุฎฐานเปนตน ฉะนี้แล.
ปตตสิกขาบทที่ ๑ จบ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรือ่ งภิกษุหลายรูป
[๑๒๘] โดยสมัยนัน้
พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ
นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ สักกชนบท ครั้งนั้น นายชางหมอ
ผูหนึ่งปวารณาภิกษุทั้งหลายไววา พระคุณเจาเหลาใดตองการบาตร
กระผมจักถวายบาตรแกพระคุณเจาเหลานั้น
สมัยนัน้ ภิกษุทั้งหลายไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาเปนอันมาก
ภิกษุที่มีบาตรขนาดเล็ก ยอมขอบาตรขนาดใหญ ภิกษุที่มีบาตรขนาดใหญ
ยอมขอบาตรขนาดเล็ก จึงนายชางหมอนั้น มัวทําบาตรเปนอันมากถวาย
ภิกษุทั้งหลายอยู ไมสามารถจะทําของสําหรับขายอยางอื่นได แมตนเอง
ก็ไมพอครองชีพ แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก
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ชาวบานพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเธอ
สายพระศากยบุตรจึงไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามากมายเลา นายชาง
หมอผูนี้มัวทําบาตรเปนอันมากมาถวายพระสมณะเหลานี้อยู จึงไมสามารถ
จะทําของสําหรับขายอยางอื่นได แมตนเองก็ไมพอครองชีพ แมบุตร
ภรรยาของเขาก็ลําบาก
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานแหลานั้น เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไดไม
รูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลาย ไมรูจกั ประมาณ
ขอบาตรเขามาไวมากมายจริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานี้นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใช
กิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นจึง
ไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา การกระทําของ
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ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนเลื่อมใสแลว โดย
ที่แท การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไม
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชน
บางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงหามขอบาตร
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น โดยอเนกปริยาย
ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจ
คราน ตรัสคุณเเหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทํา
ธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย
แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมควรขอบาตร ภิกษุใดขอ ตอง
อาบัติทุกกฏ.
[๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล บาตรของภิกษุรูปหนึ่งแตก ภิกษุนั้น
รังเกียจวา การขอบาตร พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติหามแลว จึงไม
ขอบาตรเขาเที่ยวรับบิณฑบาตดวยมือทั้งสอง ชาวบานพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดเที่ยว
รับบิณฑบาตดวยมือทั้งสองเหมือนพวกเดียรถียเลา
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ภิกษุทั้งหลาย ไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ทรงอนุญาตใหขอบาตร
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูมีบาตรหายหรือมีบาตรแตก
ขอบาตรเขาได...
[๑๓๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาติใหภิกษุผูมีบาตรหายหรือมีบาตรแตก ขอบาตรเขาได
แมพวกเธอมีบาตรแตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียง
เล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็กนอย ก็ไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไว
เปนอันมาก
คราวนั้น นายชางหมอผูนั้นมัวทําบาตรเปนอันมากถวายแกภิกษุ
ทั้งหลายอยูอยางนั้น ไมสามารถจะทําของขายอยางอื่นได แมตนเอง
ก็ไมพอครองชีพ แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก ชาวบานพากันเพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาดุจกอนนั้นวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึง
ไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามามากมายเลา นายชางหมอผูนี้มัวทํา
บาตรเปนอันมากถวายพระสมณะเหลานี้อยู จึงไมสามารถจะทําของสําหรับ
ขายอยางอื่นได แมตนเองก็ไมพอครองชีพ แมบตุ รภรรยาของเขาก็ลําบาก
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียแมมีบาตร

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 1005

แตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีด
เพียงเล็กนอย จึงไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอมีบาตรแตกเพียงเล็ก
นอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็ก
นอย ก็ไมรูจกั ประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมาก จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การ
กระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอ แมมีบาตรแตกเพียงเล็กนอย
ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็กนอย
จึงไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา การกระทํา
ของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การ
กระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอมีบาตรแตกเพียง
เล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียง
เล็กนอย ก็ไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมาก จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษทั้งหลาย การ
กระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกจิ ของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอ แมมีบาตรแตกเพียงเล็ก
นอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็ก
นอย จึงไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา การ
กระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลือ่ มใสแลว โดยที่แท
การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใส
แลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
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ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถา ที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน เพื่อกําจัดอาสนะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว เพื่อความตั้งมั่นเเหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๔๑. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด มีบาตรมีแผลหยอนหา ใหจายบาตร
ใหมอื่น เปนนิสสัคคียปาจิตตีย ภิกษุนั้นพึงสละบาตรใบนั้นในภิกษุ
บริษัท บาตรใบสุดภิกษุบริษัทนั้น พึงมอบใหแกภิกษุนั้นสั่งวา
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ภิกษุ นี้บาตรของทาน พึงทรงไวกวาจะแตก นีเ้ ปนสามีจิกรรมใน
เรื่องนั้น.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ
สิกขาบทวิภังค
[๑๓๑] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชือ่ วา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนพระะเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวย
ญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ
ควรแกฐานะ นีช้ ื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
บาตรทีช่ ื่อวา มีแผลหยอนหา คือ ไมมีแผล มี ๑ แผล มี ๒
แผล มี ๓ แผล หรือมี ๔ แผล
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บาตรที่ชื่อวา ไมมแี ผล ไดแก บาตรที่มีรอยราวยาวไมถึงสององคุลี
บาตรที่ชื่อวา มีแผล ไดแก บาตรที่มีรอยราวยาวถึงสององคุลี
บาตรที่ชื่อวา ใหม ตรัสหมายถึงบาตรที่ขอเขามา.
บทวา ใหจาย คือ ขอเขา เปนทุกกฏในประโยคที่ขอ เปน
นิสสัคคียดวยไดบาตรมา จําตองเสียสละในทามกลางสงฆ
ภิกษุทกุ รูปพึงถือบาตรที่อธิษฐานแลวไปประชุม อยาอธิษฐาน
บาตรเลว ดวยหมายจะไดบาตรที่มีราคามาก ถาอธิษฐานบาตรเลว ดวย
หมายจะไดบาตรที่มีราคามาก ตองอาบัติทุกกฏ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละบาตรนั้น อยางนี้:-

วิธีเสียสละบาตร
[๑๓๒] ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา บาตรใบนี้ ของขาพเจามีบาตรมีแผลหยอนหา ให
จายมาแลวเปนของจําจะสละ ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับ
อาบัติ สงฆพึงสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูเปลี่ยนบาตร

องค ๕ ของภิกษุผูเปลี่ยนบาตร
องค ๕ นั้น คือ ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ ๒.
ไมถึงความลําเอียงเพราะเกลียดชัง ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย
๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว และ ๕. รูจักวาทําอยางไร เปนอัน
เปลี่ยนหรือไมเปนอันเปลี่ยน
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติภิกษุผูเปลี่ยนบาตรนั้น
อยางนี้:-

วิธีสมมติภิกษุผูเปลี่ยนบาตร
พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน ครั้นแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ
พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-

คําสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูเปลี่ยนบาตร นี้เปนญัตติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให
เปนผูเปลี่ยนบาตร การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูเปลี่ยนบาตร ชอบ
แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น
พึงพูด
ภิกษุมีชอื่ นี้สงฆสมมติใหเปนผูเปลี่ยนบาตรแลว ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้
ภิกษุผูรับสมมติแลวนั้น พึงใหเปลี่ยนบาตร พึงกราบเรียนพระเถระ
วา ทานเจาขา ขอพระเถระจงเปลี่ยนบาตร ถาพระเถระเปลี่ยน พึง
ถวายบาตรพระเถระ ใหพระทุติยเถระเปลี่ยน อันภิกษุจะไมเปลี่ยน
เพราะความสงสารภิกษุนั้นไมได ภิกษุใดไมยอมเปลี่ยน ตองอาบัติทุกกฏ
ไมพึงใหภิกษุผูไมมีบาตรเปลี่ยน พึงใหเปลี่ยนเลื่อนลงมาโดยอุบายนี้แล
ตลอดถึงพระสังฆนวกะ ก็แลบาตรใดเปนใบสุดทายแหงภิกษุบริษัทนั้น
พึงมอบบาตรนั้น แกภิกษุผูตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียนั้น ดวยสั่งกําชับ
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วา ดูกอนภิกษุ นี้บาตรของเธอ พึงใชไปกวาจะแตก ดังนี้ ภิกษุนั้น
อยาเก็บบาตรใบนั้นไวในที่อันไมควร อยาใชโดยอาการอันไมควร อยา
ทอดธุระวาบาตรใบนี้จะเปนอยางไรก็ตาม คือ จะหาก็ชาง จะฉิบหาย
ก็ชาง จะแตกก็ชาง ถาเก็บไวในที่ ๆ ไมควรก็ดี ใชอยางที่เขาไมใชกัน
ก็ดี ปลอยทิง้ เสียก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
บทวา นี้เปนสามีกรรมในเรื่องนั้น คือ นี้เปนความถูกยิ่งใน
เรื่องนั้น .
บทภาชนีย
บาตรไมมีแผล
[๑๓๓] ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่ไมมีแผล เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปนนิสสัคดีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
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บาตรมีแผล ๑ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่ไมมีแผล เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย

บาตรมีแผล ๒ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๒ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๒ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๒ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๒ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีแผล เปนนิสสัคคีย
ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปนนิส-
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บาตรมีแผล ๓ แหง
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๓ แหง
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๓ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๓ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๓ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีแผล เปนนิสสัคคีย
ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปนนิส-.
ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปนนิส-

บาตรมีแผล ๔ แหง
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๔ แหง
ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีแผล เปนนิสสัคคีย
ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปนนิส-
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ภิกษุมีบาตรไมมีแผล
[๑๓๔]ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๑ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๑ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๑ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๑ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๑ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง เปน
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ภิกษุมีบาตรไมมีแผล
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล

เปน

ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง เปน

ภิกษุมบี าตรมีแผล ๓ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล

เปน

ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง เปน
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ภิกษุมบี าตรมีแผล ๔ แหง
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๔ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๔ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๔ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๔ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีแผล ๔ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล เปนนิสขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง เปน

ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล
[๑๓๕] ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่ไมมีแผล เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปนนิส สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปนนิส สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
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ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แห
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีแผล เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปน

ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
สัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีแผล เปนนิสขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปน
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ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีแผล

เปน

ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปน

ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.

ขอบาตรที่ไมมีแผล เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง เปน
ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง เปน
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ภิกษุมบี าตรไมมีทาจะมีแผล
[๑๓๖] ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง
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ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง

ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล เปน
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง
ขอบาตรทีมีทาจะมีแผล ๒ แหง
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง
ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง
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ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมบี าตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๑๓๗] ภิกษุมีบาตรหาย ๑ ภิกษุมีบาตรแตก ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑
ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอเพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ ภิกษุ
จายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม
ตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ
ปตตวรรคที่ ๓ สิกขาบทที่ ๒
พรรณนาอูนปญจพันธนสิกขาบท
อูนปญจพันธนสิกขาบทวา เตน สนเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในอูนปญจพันธนสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
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บทวา น ยาเปติ มีความวา นัยวา ชางหมอนั้นถูกภิกษุฉัพพัคคีย
เหลานั้นรบกวนอยางนี้ ถาจักไมไดเปนพระอริยสาวกแลว คงจักถึงความ
เสียใจเปนอยางอื่นไปก็ได. แตเพราะเขาเปนโสดาบัน ตัวเองอยางเดียว
เทานั้นไมพอเลี้ยงชีพ. เพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคีติกาจารยจึงกลาววา
แมตนเองก็ไมพอครองชีพ แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก.
[อธิบายบาตรที่มีผูกหยอน ๕ แหงเปนตน]
ใน บทวา อูนปฺจพนฺธเนน นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- บาตรที่
ชื่อวา มีที่ผูกหยอน ๕ แหง เพราะมีแผลหยอน ๕ แหง. อธิบายวา
บาตรนั้นมีแผลยังไมครบเต็ม ๕ แหง. มีบาตร มีแผลหยอน ๕ นั้น.
(บทนี้เปน) ตติยาวิภัตติ ลงในลักษณะแหงอิตถัมภูต, ในพากโยปญญาส
นั้น แมบาตรยังไมมีแผล จะมีแผลครบ ๕ แหง ไมได เพราะยังไมมี
โดยประการทั้งปวง; ฉะนั้น ในบทภาชนะพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
คําวา อพนฺธโน วา เปนตน และเพราะตรัสคําวา มีแผลหยอน ๕ แหง
ดังนี้ ภิกษุใดมีบาตรมีแผลครบ ๕ แหง. บาตรนัน้ ของภิกษุนั้น ไมจัด
เปนบาตร; เพราะฉะนั้น จึงควรขอบาตรใหมได. ก็เพราะขึ้นชื่อวาแผล
นี้เมื่อมีทาจะมีแผล จึงมีได เมื่อไมมีทาจะมีแผล ก็ไมมี; ฉะนั้น เพื่อ
จะทรงแสดงลักษณะแหงผลนั้น จึงตรัสคําวา อพนฺธโนกาโส นาม
เปนตน.
คําวา ทฺวงฺคุลราชิ น โหติ ไดแก ไมมีรอยราวแมรอยเดียว ยาว
ประมาณสององคุลี ภายใตขอบปาก.
คําวา ยสฺส ทฺวงฺคลุ ราชิ โหติ มีความวา บาตรที่มีรอยราวรอย
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เดียวเชนนี้ พึงเอาเหล็กเจาะบาตร เจาะที่สุดริมลางของรอยราวนั้น
ระบมแลวผูกรัดดวยเชือกดาย และเชือกปอเปนตน หรือดวยลวดดีบุก.
พึงอุดแผลนั้นดวยแผนดีบุก หรือดวยยางสําหรับติดบางอยางเพื่อกัน
อามิสติด. และบาตรนั้นพึงอธิษฐานไวใชเถิด. อนึ่ง พึงผูกทําชองให
เล็ก. แตจะยาดวยขี้ผึ้ง ครั่ง และยางสนเปนตนลวน ๆ ไมควร. จะ
เคี่ยวน้ําออยดวยผงหิน ควรอยู. แตบาตรที่ภิกษุเอาเหล็กเจาะบาตร เจาะ
ในที่ใกลขอบปาก จะแตก เพราะแผนเหล็กหนา; เพราะฉะนั้น จึง
ควรเจาะขางลาง. แตสําหรับบาตรที่มีรอยราว ๒ แหง หรือเพียงแหง
เดียวแตยาวถึง ๔ องคุลี ควรใหเครือ่ งผูก ๒ แหง. พึงใหเครื่องผูก ๓
แหงแกบาตรที่มีรอยราว ๓ แหง หรือมีเพียงแหงเดียว แตยาวถึง ๖
องคุลี. พึงใหเครื่องผูก ๔ แหง แกบาตรที่มีรอยราว ๔ แหง หรือมี
เพียงแหงเดียวแตยาวถึง ๘ องคุลี บาตรที่รอยราว ๕ แหง หรือมีเพียง
แหงเดียวแตยาวถึง ๑๐ องคุลี จะผูกก็ตาม ไมผูกก็ตาม ไมจัดเปนบาตร
เลย, ควรขอบาตรใหม. นี้เปนวินิจฉัยในบาตรดินกอน.
สวนวินิจฉัยในบาตรเหล็ก พึงทราบดังตอไปนี้:- ถาแมนมีชอง
ทะลุ ๕ แหง หรือเกินกวา, และชองทะลุเหลานั้นอุดดวยผงเหล็กดวย
หมุด หรือดวยกอนเหล็กกลม ๆ เปนของเกลี้ยงเกลา, ควรใชสอยบาตร
นั้นนั่นแล, ไมควรขอบาตรใหม. แตถามีชองทะลุแมชองเดียว แตเปน
ชองใหญ, แมอุดดวยกอนเหล็กกลมๆ ก็ไมเกลีย้ งเกลา, อามิสติดที่บาตร
ได เปนอกัปปยะ, บาตรนี้ ไมใชบาตร ควรขอบาตรใหมได.
สองบทวา เถโร วตฺตพฺโพ มีความวา ภิกษุแสดงอานิสงสใน
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บาตรแลว พึงเรียนพระเถระวา ทานขอรับ ! บาตรใบนี้มีขนาดถูกตอง
สวยดี สมควรแกพระเถระ, ขอทานโปรดรับบาตรนั้นไวเถิด.
สองบทวา โย น คณฺเหยฺย มีความวา เมื่อพระเถระไมรับไว
เพื่ออนุเคราะหเปนทุกกฏ. แตเพราะความสันโดษ ไมเปนอาบัติแกภิกษุ
ผูไมรับดวยคิดวา จะมีประโยชนอะไรแกเราดวยบาตรใบอื่น.
บทวา ปตฺตปริยนฺโต ไดแก บาตรที่เปลี่ยนกันอยางนี้ตั้งอยูทาย
สุด.
บทวา อเทเส มีความวา ภิกษุนั้นไมพึงเก็บบาตรใบนั้นไวในที่
ไมควร มีเตียงตั้งรมไมฟนนาคเปนตน. พึงเก็บไวในที่ที่ตนเก็บบาตรดี
ใบกอนไวนั่นแล. ความจริง ที่เก็บบาตร พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
แลวในขันธกะนั่นแลโดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาต
เชิงรองบาตร ดังนี้.
บทวา น อโภเคน คือ ไมพึงใชบาตรโดยการใชไมสมควร มี
การตมขาวตมและตมน้ํายอมเปนตน. แตเมื่อเกิดอาพาธในระหวางทาง
เมื่อภาชนะอื่นไมมี จะเอาดินเหนียวพอกแลวตมขาวตม หรือตมน้ํารอน
ควรอยู.
บทวา น วิสฺสชฺเชตพฺโพ มีความวา ไมควรใหแกคนอื่น. แต
ถาวา สัทธิวิหาริกหรืออันเตวาสิกวางบาตรที่ดีใบอื่นไวแทนถือเอาไปดวย
คิดวา บาตรนี้ ควรแกเรา, บาตรนี้ควรแกพระเถระ ดังนี้ ควรอยู.
หรือภิกษุอื่นถือเอาบาตรใบนั้นแลวถวายบาตรของตน ก็ควร. ไมมีกิจที่
ตองกลาววา เธอจงเอาบาตรของเรานั่นแหละมา.
ก็ในบทวา ปวาริตาน มีอธิบายวา ในกุรุนทีทานกลาววา
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ภิกษุมีบาตรเปนแผลเพียง ๕ แหง จะขอบาตรใหมในที่ที่เขาปวารณาไว
ดวยอํานาจแหงสงฆ ควรอยู, ถึงมีบาตรเปนแผลหยอน ๕ แหง จะขอ
ในที่ที่เขาปวารณาไวดวยอํานาจแหงบุคคล ก็ควร ดังนี้. คําที่เหลือใน
สิกขาบทนี้ มีอรรถตื้นทัง้ นั้น.
สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
อูนปญจพันธนสิกขาบท จบ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ
[๑๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมพี ระภาคพุทธเจาประทับ อยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิตคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทาน
พระปลินทวัจฉะกําลังใหคนชําระเงื้อมเขาในเขตพระนครราชคฤห ประสงคจะทําเปนสถานที่เรน
ขณะนั้น พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทาน
พระปลินทวัจฉะถึงสํานัก ทรงอภิวาทแลงประทับนั่งเหนือพระราชอาสน
อันควรสวนขางหนึ่ง ไดตรัสถามทานพระปลินทวัจฉะวา ขาแดพระคุณเจา
พระเถระกําลังใหเขาทําอะไรอยู
ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา อาตมภาพกําลังใหเขาชําระ
เงื้อมเขาประสงคจะทําเปนสถานที่เรน ขอถวายพระพร
พิ. พระคุณเจาจะตองการคนทําการวัดบางไหม
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ป. ขอถวายพระพร คนทําการวัด พระผูมีพระภาคเจายังไมทรง
อนุญาต
พิ. ถาเชนนั้น โปรดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา แลวบอกให
ขาพเจาทราบ
ทานพระปลินทวัจฉะทูลสนองพระบรมราชโองการวา ได ขอถวาย
พระพร แลวชี้แจงใหพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ทรงสมาทาน
อาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถาแลว
ลําดับนั้นแล พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ อันทานพระปลินทวัจฉะชี้แจงใหทรงสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว
เสด็จลุกจากพระราชอาสน ทรงอภิวาที่ทานพระปลินทวัจฉะ ทรงทํา
ประทักษิณแลวเสด็จกลับ
หลังจากนั้น ทานพระปลินทวัจฉะสงสมณทูตไปในสํานักพระผูมีพระภาคเจากราบทูลวา พระพุทธเจาขา พระเจาพิมพิสาร จอม
พลมคธรัฐ มีพระราชประสงคจะทรงถวายคนทําการวัด ขาพระพุทธเจา
จะพึงปฏิบัติอยางไร พระพุทธเจาขา
ทรงอนุญาตใหมีคนทําการวัด
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น ทรงกระทําธรรมีกถา
แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหมีคน
ทําการวัด
พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะ ถึงสํานักเปนคํารบสอง ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่งเหนือพระอาสนอัน
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ควรสวนขางหนึ่ง แลวตรัสถามทานพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา
คนทําการวัด พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลวหรือ
ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา ขอถวายพระพร ทรงอนุญาต
แลว
พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ทรงรับปฏิญาณถวายคนทําการวัด
แกทานพระปลินทวัจฉะวา ถาเชนนั้น ขาพเจาจักถวายคนทําการวัดแก
พระคุณเจาดังนี้แลวทรงลืมเสีย ตอนานมาทรงระลึกได จึงตรัสถาม
มหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจทั้งปวงผูหนึ่งวา พนาย คนทําการวัดที่เราได
รับปฏิญาณจะถวายแกพระคุณเจานั้น เราไดถวายไปแลวหรือ
มหาอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ ยังไมไดพระราชทาน พระพุทธเจาขา
พระราชาตรัสถามวา จากวันนั้นมา นานกี่ราตรีแลว พนาย
ทานมหาอํามาตยนับราตรีแลวกราบทูลในทันใดนั้นแลวา ขอเดชะ
๕๐๐ ราตรี พระพุทธเจาขา
พระราชารับสั่งวา พนาย ถาเชนนั้นจงถวายทานไป ๕๐๐ คน.
ทานมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการวา พระพุทธเจาขา
แลวไดจัดคนทําการวัดไปถวายพระปลินทวัจฉะ ๕๐๐ คน หมูบานของ
คนทําการวัดพวกนั้น ไดตั้งอยูแผนกหนึ่ง คนทั้งหลายเรียกตําบลบาน
นั้นวา ตําบลบานอารามิกบาง ตําบลบานปลินทวัจฉะบาง.
[๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะ ไดเปนพระกุลุปกะ
ในหมูบานตําบลนั้น ครัน้ เชาวันหนึ่ง ทานครองอันตรวาสกแลว ถือบาตร
จีวรเขาไปบิณฑบาตยังตําบลบานปลินทวัจฉะ สมัยนั้น ในตําบลบานนั้น
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มีมหรสพ พวกเด็ก ๆ ตกแตงกายประดับดอกไม เลนมหรสพอยู พอดี
ทานพระปลินทวัจฉะเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกปลินทวัจฉะ ได
เขาไปถึงเรือนคนทําการวัดผูหนึ่ง ครั้นแลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย
ขณะนั้น ธิดาของสตรีผูทําการวัดนั้น เห็นเด็ก ๆ พวกอื่นตกแตง
กายประดับดอกไมแลวรองออนวา จงใหดอกไมแกขาพเจา จงให
เครื่องตกแตงกายแกขาพเจา
ทานพระปลินทวัจฉะจึงถามสตรีผูทําการวัดคนนั้นวา เด็กหญิงคนนี้
รองออนอยากไดอะไร
นางกราบเรียนวา ทานเจาขา เด็กหญิงคนนี้เห็นเด็ก ๆ พวกอื่น
ตกแตงกายประดับดอกไม จึงรองออนขอวา จงใหดอกไมแกขาพเจา
จงใหเครื่องตกเเตงกายแกขาพเจา ดิฉันบอกวา เราเปนคนจน จะได
ดอกไมมาจากไหน จะไดเครื่องแตงกายมาจากไหน
ขณะนั้น ทานพระปลินทวัจฉะ หยิบหมวกฟางใบหนึ่งสงใหแลว
กลาววา เจาจงสวมหนวกฟางนี้ลงที่ศีรษะเด็กหญิงนั้น ทันใดนางไดรับ
หมวกฟางนั้นสวมลงที่ศีรษะเด็กหญิงนั้น หมวกฟางนั้นไดกลายเปน
ระเบียบดอกไมทองคํา งดงามนาดูนาชม ระเบียบดอกไมทองคําเชนนั้น
แมในพระราชสถานก็ไมมี
ชาวบานกราบทูลแดพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐวา ขอเดชะ
ระเบียบดอกไมทองคําที่เรือนของคนทําการวัดชื่อโนน งดงาม นาดู นาชม
แมในพระราชสถานก็ไมมี เขาเปนคนเข็ญใจจะไดมาแตไหน เปนตอง
ไดมาดวยโจรกรรมเปนแนนอน
ทาวเธอจึงรับสั่งใหจองจําตระกูลคนทําการวัดนั้น
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ครั้นเชาวันที่ ๒ ทานพระปลินทวัจฉะครองอันตรวาสกแลว ถือ
บาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตถึงตําบลบานปลินทวัจฉะ เมื่อเที่ยวบิณฑบาต
ไปตามลําดับตรอกในบานปลินทวัจฉะ ไดเดินผานไปทางเรือนคนทําการ
วัดผูนั้น ครั้นแลวไดถามคนที่เขาดุนกันวา ตระกูลคนทําการวัดนี้ไป
ไหนเสีย
คนพวกนั้นกราบเรียนวา เขาถูกจองจําเพราะเรื่องระเบียบดอกไม
ทองคํานั้น เจาขา
ทันใดนัน้ แล ทานพระปลินทวัจฉะไดเขาไปสูพระราชนิเวศนนั่ง
เหนืออาสนะที่เขาจัดถวาย
ขณะนั้น พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทาน
พระปลินทวัจฉะ ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่งเหนือพระราชอาสน อัน
ควรสวนขางหนึ่ง
ทานพระปลินทวัจฉะไดทูลถามพระเจาพิมพิสาร จอนพลมคธรัฐ
ผูประทับนั่งเรียบรอยแลวดังนี้วา ขอถวายพระพร ตระกูลคนทําการวัด
ถูกรับสั่งใหจองจําดวยเรื่องอะไร
พระเจาพิมพิสารตรัสวา ขาแดพระคุณเจา เพราะที่เรือนของเขา
มีระเบียบดอกไมทองคําอยางงดงาม นาดู นาชม แมที่ในวังก็ยังไมมี
เขาเปนคนจนจะไดมาแตไหน เปนตองไดมาดวยโจรกรรมเปนแนนอน
ขณะนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระเจา
พิมพิสาร จอมพลมคธรัฐวา จงเปนทอง ปราสาทนั้นไดกลายเปนทอง
ไปทั้งหมดแลวไดถวายพระพรทูลถามวา ขอถวายพระพร ก็นที่ องมากมาย
เทานั้น มหาบพิตรไดมาแตไหน
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ขาพเจาทราบแลว นี้เปนอิทธานุภาพของพระคุณเจา พระเจา
พิมพิสารตรัสดังนี้แลว รับสั่งใหปลอยตระกูลคนทําวัดนั้นพนพระราชอาญา.
[๑๔๐] ชาวบานทราบขาววา ทานพระปลินทวัจฉะแสดงอิทธิปาฏิหาริยซึ่งเปนธรรนอันยิ่งของมนุษยในบริษัทพรอมทั้งพระราชา ตาง
พากันยินดีเลื่อมใสโดยยิ่ง แลวไดนําเภสัชหา คือเนยใส เนยขึน้ น้ํามัน
น้ําผึ้ง น้ําออย มาถวายทานพระปลินทวัจฉะ แมตามปกติทานก็ไดเภสัช
หาอยูเสมอ ทานจึงแบงเภสัชที่ใด ๆ มาถวายบริษัท แตบริษัทของทาน
เปนผูมักมาก เก็บเภสัชที่ใด ๆ มาไวในกระถางบาง ในหมอน้ําบาง
จนเต็ม แลวบรรจุลงในหมอกรองน้ําบาง ในถุงยามบาง แขวนไว
ที่หนาตาง เภสัชเหลานั้นก็เยิ้มซึม แมจําพวกหนูก็เกลื่อนกลนไปทั่ววิหาร
ชาวบานที่เดินเที่ยวชมไปตามวิหารพบเขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนา
วา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ มีเรือนคลังในภายในเหมือน
พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
ตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงพอใจ
ในความมักมากเชนนี้เลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
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ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลายพอใจในความ
มักมากเชนนี้ จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร
ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น
จึงไดพอใจความมักมากเชนนี้เลา การกระทําของโมฆบุรุษนั้นนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ ความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของภิกษุ
โมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยาย ดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ
เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส
การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทํา
ธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหดุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก
ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับ
วาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอัน
จะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือ
ตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๔๒. ๓. อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิม้ ของภิกษุผูอาพาธ คือ เนยใส
เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ภิกษุรบั ประเคนของนั้นแลว พึงเก็บ
ไวฉันได ๗ วันเปนอยางยิ่ง ภิกษุใหลว งกําหนดนั้นไป เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ จบ
สิกขาบทวิภังค
[๑๔๑] คําวา มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผูอาพาธ เปนตน มี
อธิบายดังตอไปนี้:-
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ทีช่ ื่อวา เนยใส ไดแก เนยใสที่ทาํ จากน้ํามันโคบาง น้ํานมแพะ
บาง น้ํามันกระบือบาง มังสะของสัตวเหลาใดเปนของควร เนยใสที่ทํา
จากน้ํานมสัตวเหลานั้น ก็ใชได
ทีช่ ื่อวา เนยขน ไดแก เนยขนที่ทําจากน้ํานมสัตวเหลานั้นแล
ทีช่ ื่อวา น้ํามัน ไดแก น้ํามันอันสกัดออกจากเมล็ดงาบาง จาก
เมล็ดพันธุผักกาดบาง จากเมล็ดมะซางบาง จากเมล็ดละหุงบาง จาก
เปลวสัตวบาง
ทีช่ ื่อวา น้ําผึ้ง ไดแก รสหวานที่แมลงผึ้งทํา
ทีช่ ื่อวา น้ําออย ไดแก รสหวานที่เกิดจากออย
คําวา ภิกษุรบั ประเคนของนั้นแลว พึงเก็บไวฉันได ๗ วัน
เปนอยางยิ่ง คือเก็บไวฉันได ๗ วันเปนอยางมาก
คําวา ภิกษุใหลวงกําหนดนั้นไป เปนนิสสัคคีย ความวา เมื่อ
อรุณที่ ๘ ขึ้นมา เภสัชนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ
คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เเลภิกษุพึงเสียสละเภสัชนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
เทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา เภสัชนีข้ องขาพเจาลวง ๗ วัน เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละเภสัชนี้แกสงฆ
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนเภสัช ที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา เภสัชนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึง
ที่แลว สงฆพึงใหเภสัชนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา เภสัชนี้ของขาพเจาลวง ๗ วัน เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละเภสัชนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนเภสัชที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา เภสัชนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหเภสัชนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา เภสัชนี้ของขาพเจาลวง ๗ วัน เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละเภสัชนี้แกทาน
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนเภสัชที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหเภสัชนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๔๒] เภสัชลวง ๗ วันแลว ภิกษุสําคัญวาลวงแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
เภสัชลวง ๗ วันแลว ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
เภสัชลวง ๗ วันแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
เภสัชยังไมไดผูกใจ ภิกษุสําคัญวาผูกใจแลว เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
เภสัชยังไมไดเเจกจายใหไป ภิกษุสําคัญวาแจกจายไปแลว เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
เภสัชยังไมสูญหายไป ภิกษุสําคัญวาสูญหายไปแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
เภสัชยังไมเสีย ภิกษุสําคัญวาเสียแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
เภสัชยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
เภสัชยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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[๑๔๓] เภสัชที่เสียสละแลว ภิกษุนั้นไดคืนมา ไมพึงใชดวยกิจที่
เกี่ยวกับกาย และไมควรฉัน พึงนอมเขาไปในการตามประทีป หรือใน
การผสมสี ภิกษุอื่นจะใชดวยกิจที่เกี่ยวกับกายไดอยู แตไมควรฉัน

ทุกกฏ
เภสัชยังไมลวง ๗ วัน ภิกษุสําคัญวาลวงแลว... ตองอาบัติทุกกฏ
เภสัชยังไมลวง ๗ วัน ภิกษุสงสัย... ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
เภสัชยังไมลวง ๗ วัน ภิกษุสําคัญวายังไมลวง ๗ วัน...ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๔๔] ภิกษุผูกใจไววาจะไมบริโภค ๑ ภิกษุแจกจายใหไป ๑
เภสัชนั้นสูญหาย ๑ เภสัชนั้นเสีย ๑ เภสัชนั้นถูกไฟไหม ๑ เภสัชนั้น
ถูกโจรชิงไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ในภายในเจ็ดวัน ภิกษุใหแกอนุปสัมบันดวยจิตคิดสละแลว ทิ้งแลว ปลอยแลว ไมหวงใย กลับไดคืนมา
ฉันได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ
ปตตวรรคที่ ๓ สิกขาบทที่ ๓
พรรณนาเภสัชชสิกขาบท
เภสัชชสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในเภสัชชสิกขาบทนั้น มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้:-

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 1037

[แกอรรถปฐมบัญญัติเรื่องพระปลินทวัจฉะ]
พระราชาทอดพระเนตรเห็นภิกษุทั้งหลาย ขวนขวายชําระเงื้อมเขา
เพื่อประโยชนเปนที่เรน ของพระเถระ มีพระราชประสงคจะถวายคน
ทําการวัด จึงไดตรัสถามวา อตฺโถ ภนฺเต เปนตน.
บทวา ปาฏิเยกฺโก แปลวา เปนหมูบานหนึ่งตางหาก.
บทวา มาลากิเต ไดแก ผูทําระเบียบดอกไม คือ ทรงไวซึ่ง
ระเบียบดอกไม. อธิบายวา ประดับดวยระเบียบดอกไม.
บทวา ติณณฺฑูปก แปลวา เทริดหญา (หมวกฟาง).
บทวา ปฏิมฺุจิ แปลวา สวมไว (บนศีรษะ).
ขอวา สา อโหสิ สุวณฺณมาลา มีความวา หมวกฟางนั้น พอ
สวมบนศีรษะของเด็กหญิงเทานั้น
ไดกลายเปนระเบียบดอกไมทองคํา
ดวยอํานาจแหงการอธิษฐานของพระเถระ. จริงอยู พระเถระอธิษฐาน
หมวกฟางนั้น ซึ่งพอวางลงบนศีรษะนั่นแลวา จงกลายเปนระเบียบ
ดอกไมทองคํา.
คําวา หุติยมฺป โข ฯ เปฯ อุปสงฺกมิ ไดแก พระเถระไดไป
หาในวันรุงขึ้นนั่นแหละ.
สองบทวา สุวณฺณนติ อธิมุจฺจิ ไดแก พระเถระไดอธิษฐานวา
จงสําเร็จเปนทองคํา.
สองบทวา ปฺจนฺน เภสชฺชาน ไดแก เภสัช ๕ มีเนยใส
เปนตน .
บทวา พาหุลฺลิกา ไดแก ผูปฏิบัติเพื่อความเปนผูมักมากดวย
ปจจัย.
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ในคําวา โกลุมฺเพป ฆเฏป นี้ กระถางปากกวางเรียกชื่อวา
โกลุมพะ.
บทวา โอลีนวิลีนานิ ไดแก เยิม้ หยดลงภายใต และที่ขางทั้งสอง.
บทวา โอกิณฺณวิกณ
ิ ฺณา มีความวา พวกหนูขุดพื้นดินเกลื่อน.
และกัดฝาผนัง วิ่งพลุกพลานไปมาขางบนเกลื่อนกลน เพราะกลิ่นแหง
เภสัช ๕ มีเนยใสเปนตน.
บทวา อนฺโตโกฏาคาริกา ไดแก มีเรือนคลังจัดแจงไว ณ
ภายใน.
บทวา ปฏิสายนียานิ ไดแก อันควรลิ้ม. อธิบายวา ควร
บริโภค.
บทวา เภสชฺชานิ มีความวา เภสัชทั้งหลาย จะทํากิจแหงเภสัช
หรือไมก็ตาม ก็ไดโวหาร (วาเภสัช) อยางนี้.
ดวยบทวา โคสปฺป เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเนยใส
ที่ปรากฏในโลก แลวทรงแสดงสงเคราะหเอาเนยใสแมแหงสัตวเหลาอื่น
มีมฤค ละมั่ง และกระตายเปนตน เขาดวยคําวา เยส มส กปฺปติ นี้.
แทจริง สัตวเหลาใดมีน้ํานม, สัตวเหลานั้นก็มีเนยใสดวย. แตเนยใส
ของสัตวเหลานั้น จะหาไดงายหรือหาไดยากก็ตามที ก็ตรัสไว เพื่อความ
ไมงมงาย. ถึงเนยขึ้น ก็อยางนั้น.
[อธิบายวิธีปฏิบัติในการรับประเคนเภสัชตาง ๆ]
สองบทวา สนฺนิธิการก ปริภ
ุ ฺชิตพฺพานิ มีความวา พึงกระทํา
การสั่งสม คือ เก็บไวบริโภค. อยางไร ? คือ บรรดาเภสัชมีเนยใส
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เปนตน ทีม่ าในพระบาลี จะกลาวถึงเนยใสกอน ที่ภิกษุรบั ประเคน
กอนฉัน ควรจะฉันเจืออามิสก็ได ปราศจากอามิสก็ได ในเวลากอนฉัน
ในวันนั้น. ตั้งแตภายหลังฉันไป พึงฉันปราศจากอามิสไดตลอด ๗ วัน.
แมเพราะลวง ๗ วันไป ถาภิกษุเก็บไวในภาชนะเดียว เปนนิสสัคคีย
ตัวเดียว. ถาเก็บไวในภาชนะมากหลาย เปนนิสสัคคียหลายตัว ตาม
จํานวนวัตถุ.
เนยใสที่ภิกษุรับประเคนภายหลังฉัน ควรฉันไดไมเจืออามิสเลย
ตลอด ๗ วัน. ภิกษุจะกลืนกินเนยใสที่ตนทําใหเปนอุคคหิตก เก็บไวใน
เวลากอนฉัน หรือหลังฉัน ยอมไมควร. พึงนอมไปใชในกิจอื่นมีการ
ใชทาเปนตน. แมเพราะลวง ๗ วันไป ก็ไมเปนอาบัติ เพราะถึงความ
เปนของไมควรกลืนกิน. สมจริงดังที่ตรัสไววา เปนของควรลิ้ม.
ถาอนุปสัมบันทําเนยใสดวยเนยขนที่รับประเคนไว ในเวลากอน
ฉันถวาย, จะฉันกับอามิสในเวลากอนฉัน ควรอยู. ถาภิกษุทําเอง, ฉัน
ไมเจืออามิสเลย ยอมควรแมตลอด ๗ วัน. แตเนยใสที่บุคคลใดคนหนึ่ง
ทําดวยเนยขนที่รับประเคนในเวลาหลังฉัน ควรฉันไดไมเจืออามิสตลอด
๗ วันเหมือนกัน.
[อธิบายวิธีปฏิบัติในเนยใสและเนยขน]
ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในเนยใสที่ทําดวยเนยขน (ซึ่งภิกษุทําให)
เปนอุคคหิตก โดยนัยแหงเนยใสลวน ๆ ดังที่กลาวแลวในกอนนั้นแล.
เนยใสทําดวยนมสดที่ภิกษุรับประเคนไวกอนฉันก็ดี ดวยนมสมก็ดี ที่
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อนุปสัมบันทํา ควรฉันได แมเจืออามิส ในเวลากอนฉันวันนั้น. ที่
ภิกษุทําเอง ควรฉันปราศจากอามิสอยางเดียว, ในภายหลังฉันไมควร.
จริงอยู เมื่อภิกษุอุนเนยขน ไมจัดเปนสามปกกะ. แตจะฉัน
อามิสกับดวยเนยขนนั้นที่เปนสามปกกะ ยอมไมควร. ตั้งแตหลังฉันไป
ก็ไมควรเหมือนกัน. ไมเปนอาบัติ แมในเพราะลวง ๗ วันไป เพราะ
รับประเคนทั้งวัตถุ. สมจริงดังที่ตรัสไววา รับประเคนเภสัชเหลานั้นแลว
เปนตน, แตเนยใสที่ทําดวยนมสดและนมสมที่ภิกษุรับประเคนในเวลาฉัน
ควรนอมไปใชในกิจมีการทาตัวเปนตน. เนยใสที่ทําดวยนมสดนมสมซึ่ง
เปนอุคคหิตก แมในเวลากอนฉัน (ก็ควรนอมเขาไปใชในกิจมีการทาตัว
เปนตน). ไมเปนอาบัติ แมเพราะเนยใสทั้งสองอยาง ๗ วันไป. ในเนย
ใสของพวกสัตวที่มีมังสะเปนอกัปปยะ ก็มีนยั อยางนี้เหมือนกัน . แตมี
ความแปลกกันดังตอไปนี้:เปนนิสสัคคีย ดวยเนยขนและเนยใสที่มาแลวในพระบาลีใด, ใน
พระบาลีนั้น เปนทุกกฏดวยเนยใสของพวกสัตวที่มีมังสะเปนกัปปยะนี้.
ในอรรถกถาอันธกะ ทานคัดคานเนยใสและเนยขนของมนุษยไวทําให
สมควรแกเหตุ. เนยใสและเนยขนของมนุษยนั้น ทานคัดคานไวไมชอบ
เพราะพระอาจารยทั้งหลาย อนุญาตไวในอรรถกถาทั้งปวง. และแมการ
วินิจฉัยเนยใสและเนยขนของมนุษยนั้น จักมาขางหนา. แมเนยขนที่มา
แลวในพระบาลี ภิกษุรับประเคนในเวลากอนฉัน จะฉันแมเจือกับ
อามิสในเวลากอนฉันในวันนั้น ควรอยู, ตั้งแตภายหลังฉันไป ไมเจือ
อามิสเลย จึงควร. เพราะลวง ๗ วันไป ในเนยขนที่เก็บไวในภาชนะ
ตาง ๆ กัน เปนนิสสัคคีย ตามจํานวนภาชนะ, ในเนยขนที่เก็บไวอยาง
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เปนกอน ๆ ไมคละกัน แมในภาชนะเดียว ก็เปนนิสสัคคีย ตามจํานวน
กอน. เนยขนที่ภิกษุรับประเคนไวในเวลาหลังฉัน ผูศึกษาพึงทราบโดย
นัยแหงเนยใสเหมือนกัน .
สวนความแปลกกันในเนยขนนี้ มีดังนี้:- กอนนมสมบาง หยาด
เปรียงบาง มีอยู; เพราะฉะนั้น พวกพระเถระจํานวนครึ่ง จึงไดกลาววา
ที่ฟอกแลวจักควร. สวนพระมหาสีวเถระกลาววา ตั้งแตเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลว เนยขนพอยกขึ้นจากเปรียงเทานั้น ภิกษุ
ทั้งหลายขบฉันได. เพราะเหตุนั้น ภิกษุจะฉันเนยขึ้นพึงชําระ คือตักเอา
นมสม เปรียงแมลงวัน และมดแดงเปนตนออกแลวฉันเถิด. ภิกษุใคร
จะเจียวใหเปนเนยใสฉัน จะเจียวแมเนยขนที่ยังไมฟอกก็ควร. ในเนยขึ้น
นั้นสิ่งใดที่เปนนมสมก็ดี ที่เปนเปรียงก็ดี สิ่งนัน้ จักถึงความหมดสิ้นไป.
ก็ดวยเหตุเพียงเทานี้ ยังไมชื่อวารับประเคนพรอมทั้งวัตถุ อธิบายดังกลาว
มานี้ เปนอธิบายในคําของพระมหาสีวเถระนี้. แตภิกษุทั้งหลายผูมัก
รังเกียจ ยอมรังเกียจแมในเนยขนที่เจียวนั้น เพราะเจียวพรอมทั้งอามิส.
บัดนี้ ผูศึกษาพึงถือเอานัยเเหงอาบัติ อนาบัติ การบริโภค และไม
บริโภคในเนยขนที่จับตองแลวเก็บไว ในเนยขนที่ภิกษุรับประเคนนมสด
และนมสมกอนฉันแลวทํา ในเนยขนที่ภิกษุรับประเคนนมสดนมสมนั้น
ในภายหลังฉันแลวทํา ในเนยขนที่ทําดวยนมสดและนมสม ที่เปนอุคคหิตก
และในเนยขนของพวกสัตวที่มีมังสะเปนอกัปปยะ ทั้งหมดโดยลําดับดัง
กลาวแลวในเนยใสนั่นแล. พวกชาวบาน ยอมเทซึ่งเนยใสบาง เนยขน
บาง น้ํามันที่เคี่ยวแลวบาง น้ํามันที่ยังไมไดเคี่ยวบาง ลงในเนยใสนั้น
นั่นเอง ของภิกษุทั้งหลายผูเขาไป เพื่อภิกษาน้ํามัน. หยาดเปรียงและ
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นมสมบาง เมล็ดขาวสุกบาง รําขาวสารบาง จําพวกแมลงวันเปนตนบาง
มีอยูในเนยใสนั้น. เนยใสนั้น ภิกษุทําใหสุกดวยแสงแดดแลวกรองเอาไว
จัดเปนสัตตาหกาลิก.
ก็การทีภ่ ิกษุจะเคี่ยวกับเภสัชที่รบั ประเคนไว แลวทําการนัตถุเขา
ทางจมูก ควรอยู. ถาในสมัยฝนพรํา สามเณรผูลัชชี เมื่อจะเปลื้องการ
หุงตมอามิสใหพนไป อยางที่พวกภิกษุไมหุงตมขาวสารและรําเปนตน
ที่ตกลงไปในเนยใสนั้น ทําใหละลายในไฟแลวกรองไว เจียวถวายใหม
ยอมควรตลอด ๗ วัน โดยนัยกอนเหมือนกัน.

[อธิบายวิธีปฏิบัติในเภสัช คือน้ํามัน]
บรรดาจําพวกน้ํามัน จะวาถึงน้ํามันงากอน ที่รับประเคนกอน
ฉัน แมเจืออามิส ยอมควร ในเวลากอนฉัน. ตั้งแตหลังฉันไปปราศจาก
อามิสเทานั้นจึงควร. ผูศกึ ษา พึงทราบความที่น้ํามันงานั้นเปนนิสสัคคีย
ดวยจํานวนภาชนะ เพราะลวง ๗ วันไป. น้ํามันงาที่รับประเคนภายหลังฉัน
ปราศจากอามิสเทานั้น จึงควร ตลอด ๗ วัน. จะดื่มกินน้ํามันงาที่ทํา
ใหเปนอุคคหิตกเก็บไวไมควร.
ควรนอมเขาไปในกิจมีการทาศีรษะ
เปนตน. แมในเพราะลวง ๗ วันไป ก็ไมเปนอาบัติ. น้ํามันที่ภิกษุรับ
ประเคน เมล็ดงาในปุเรภัตทํา เจืออามิสยอมควร ในปุเรภัต. ตั้งแต
ปจฉาภัตไปเปนของไมควรกลืนกิน. พึงนอมไปในกิจมีการทาศีรษะ
เปนตน . แมในเมื่อลวง ๗ วันไป ก็ไมเปนอาบัติ. น้ํามันที่ภิกษุรับ
ประเคนเมล็ดงาในปจฉาภัตแลวทํา เปนของไมควรกลืนกินเหมือนกัน
เพราะรับประเคนทั้งวัตถุ. แมในเมื่อลวง ๗ วันไป ก็ไมเปนอาบัติ.
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พึงนอมเขาไปในกิจมีการทาศีรษะเปนตน. แมในน้ํามันที่ทําดวยเมล็ดงา
ที่ภิกษุจับตองในปุเรภัต หรือในปจฉาภัตก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.
น้ํามันที่คั่วเมล็ดงาซึ่งภิกษุรับประเคนในปุเรภัต แลวนึ่งแปงงา
หรือใหชุมดวยน้ําอุนทํา, ถาอนุปสัมบันทํา แมเจืออามิส ยอมควรใน
ปุเรภัต. ที่ตนทําเอง เพราะปลอนวัตถุออกแลว ไมมีอามิสเลย จึงควร
ในปุเรภัต. เพราะเปนน้ํามันที่เจียวเอง เจืออามิสจึงไมควร. ก็เพราะ
เปนของที่รับประเคนพรอมวัตถุ แมทั้งสองอยาง จึงไมควรกลืนกิน
จําเดิมแตปจฉาภัตไป พึงนอมเขาไปในการทาศีรษะเปนตน. แมในเมื่อ
ลวง ๗ วันไป ก็ไมเปนอาบัติ, แตถาวา น้ําอุนมีนอย, น้ํานั้นเพียงแต
วาพรมลงเทานั้น เปนอัพโพหาริก ยอมไมถึงการนับวาเปนสามปกกะ.
แมในน้ํามันเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน ที่ภิกษุรับประเคนพรอมทั้งวัตถุ
ก็มีวินิจฉัยเชนเดียวกับที่กลาวแลว ในน้ํามันงาที่ไมมีวัตถุนั่นแล.
ก็ถาวา ภิกษุอาจเพื่อทําน้ํามัน จากผงแหงเมล็ดพันธุผักกาด
เปนตน ที่รบั ประเคนไวในปุเรภัต โดยเจียวดวยแสงแดด, น้ํามันนั้น
แมเจือดวยอามิส ยอมควรในปุเรภัต. ตั้งแตปจฉาภัตไป ไมเจืออามิสเลย
จึงควร. ในเมื่อลวง ๗ วันไป เปนนิสสัคคีย.
อนึ่ง เพราะภิกษุทั้งหลาย นึ่งผงเมล็ดพันธุผักกาดและมะซาง
เปนตนและคั่วเมล็ดละหุงแลวกระทําน้ํามันอยางนี้; ฉะนั้น น้ํามันของ
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นที่พวกอนุปสัมบันทํา แมเจืออามิสก็ควรในเวลา
กอนฉัน. ก็เพราะวัตถุเปนยาวชีวิก จึงไมมีโทษ. ในการรับประเคน
พรอมทั้งวัตถุ ฉะนี้แล. น้ํามันเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน ทีต่ นทําเอง
พึงบริโภค โดยการบริโภคปราศจากอามิสอยางเดียวตลอด ๗ วัน. น้ํามัน
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ที่ทําดวยเมล็ดพันธุผักกาดเปนตน ที่เปนอุคคหิตกไมควรกลืนกิน ควรแต
ในการใชสอยภายนอก. แมเมื่อลวง ๗ วันไป ก็ไมเปนอาบัติ. น้ํามัน
ที่ภิกษุรับประเคนเมล็ดพันธุผักกาด มะซางและเมล็ดละหุง เพื่อตองการ
จะทําน้ํามัน แลวทําในวันนั้นนั่นเอง เปนสัตตาหกาลิก, ทําในวันรุงขึ้น
ควรบริโภคได ๖ วัน. ทําในวันที่ ๓ ควรบริโภคได ๕ วัน. แตที่ทํา
ในวันที่ ๔ ควร ๓ วัน... ในวันที่ ๕ ควร ๒ วัน... ในวันที่ ๖ ควร
๑ วัน... ในวันที่ ๗ ควรในวันนั้นเทานั้น. ถายังคงอยูจนถึงอรุณขึ้น
เปนนิสสัคคีย. ที่ทําในวันที่ ๘ ไมควรกลืนกินเลย, แตควรในการใช
สอยภายนอก เพราะเปนของยังไมเสียสละ. แมถาวาไมทํา, ในเมื่อเมล็ด
พันธุผักกาดที่ตนรับไว เพื่อประโยชนแกน้ํามันเปนตน ลวงกาล ๗ วันไป
ก็เปนทุกกฏอยางเดียว.
อนึ่ง น้ํามันผลไมมะพราวเมล็ดสะเดา สะครอ เล็บเหยี่ยว และ
สําโรง*เปนตน แมเหลาอื่นที่ไมไดมาในพระบาลี ก็ยังมี. เมื่อภิกษุรับ
ประเคนน้ํามันเหลานั้นแลวใหลวง ๗ วันไปเปนทุกกฏ. ในมะพราว
เปนตนเหลานี้ มีความแปลกกันดังนี้:- พึงกําหนดวัตถุแหงยาวกาลิก
ที่เหลือแลว ทราบวิธีการแหงสามปกกะ (ใหสุกเอง) สวัตถุก (ของที่รับ
ทั้งวัตถุ) ของที่รับประเคนในปุเรภัตรับประเคนในปจฉาภัต และอุคคหิตวัตถุ (ของที่ยังไมไดรับประเคนภิกษุจับตอง) ทั้งหมด ตามนัยดังกลาว
แลวนั่นแล.

[อธิบายน้ํามันทําจากเปลวสัตวตาง ๆ]
บทวา วสาเตล ไดแก น้ํามันแหงเปลวสัตวที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตไวอยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาต เปลวมัน ๕ ชนิด
* บางแหงวา เมล็ดฝาย.
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คือ เปลวหมี, เปลวปลา, เปลวปลาฉลาม, เปลวสุกร, เปลวลา* ก็
บรรดาเปลวมัน ๕ ชนิดนี้ ดวยคําวา เปลวหมี พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตเปลวมันแหงสัตวที่มีมังสะเปนอกัปปยะทั้งหมด เวนเปลวมันแหง
มนุษยเสีย. อนึ่ง แมปลาฉลาม ก็เปนอันพระองคทรงถือเอาแลวดวย
ศัพทวาปลา. แตเพราะปลาฉลามเปนปลาราย พระองคจึงตรัสแยกไว
ตางหาก. ในบาลีนี้ พระองคทรงอนุญาตเปลวมันแหงพวกสัตวมีมังสะ
เปนกัปปยะแมทุกชนิด ดวยศัพทวาปลาเปนตน .
จริงอยู ในจําพวกมังสะ มังสะแหงมนุษย, ชาง, มา, สุนัข, งู,
สีหะ, เสือโครง, เสือเหลือง, หมี, เสือดาว; ๑๐ ชนิด เปนอกัปปยะ.
บรรดาเปลวมัน เปลวมันแหงมนุษย อยางเดียว เปนอกัปปยะ. บรรดา
อวัยวะอยางอื่น มีน้ํานมเปนตน ชื่อวา เปนอกัปปยะ ไมมี. น้ํามัน
เปลวที่พวกอนุปสัมบันทําและกรองแลว ภิกษุรบั ประเคนกอนฉัน แม
เจืออามิส ก็ควรกอนฉัน. ตั้งแตหลังฉันไปไมเจืออามิสเลย จึงควร
ตลอด ๗ วัน. วัตถุใดทีค่ ลายกับธุลีอันละเอียด เปนมังสะก็ดี เอ็นก็ดี
กระดูกก็ดี เลือดก็ดี ปนอยูในเปลวมันนั้น, วัตถุนั้นจัดเปนอัพโพหาริก
ก็ถาวา ภิกษุรับประเคนเปลวมันกระทําน้ํามันเอง, รับประเคน
แลวเจียว กรองเสร็จในปุเรภัต พึงบริโภค โดยบริโภคปราศจากอามิส
ตลอด ๗ วัน. แทจริง พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงการบริโภค
ปราศจากอามิส จึงตรัสคํานี้วา รับประเคนในกาล เจียวเสร็จในกาล กรอง
ในกาล ควรเพื่อบริโภคอยางบริโภคน้ํามัน. มังสะที่ละเอียดเปนตน แม
* วิ. มหา. ๕/๔๑.
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ในน้ํามันที่รับประเคนเปลวมันแลวเจียวกรองนั้น
ก็เปนอัพโพหาริก
เหมือนกัน . แตจะรับประเคน หรือเจียวในปจฉาภัต ไมควรเลย.
สมจริง ดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวนี้วา ภิกษุทั้งหลาย !
ถาภิกษุรับประเคนเปลวมันในเวลาวิกาล เจียวในเวลาวิกาล กรองใน
เวลาวิกาล, ถาภิกษุบริโภคซึ่งน้ํามันนั้น ตองทุกกฏ ๓ ตัว, ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ถาภิกษุรับประเคนมันเปลวในกาล เจียวในวิกาล กรองใน
วิกาล. ถาบริโภคน้ํามันนั้น ตองทุกกฏ ๒ ตัว. ภิกษุทั้งหลาย ! ถา
ภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในวิกาล, ถาบริโภคน้ํามัน
นั้น ตองทุกกฏ (ตัวเดียว). ภิกษุทั้งหลาย ! ถามันเปลวภิกษุรับประเคน
ในกาลเจียว ในกาลกรองในกาล, ถาภิกษุบริโภคน้ํามันนั้น ไมเปนอาบัติ*
ดังนี้.
แตพวกอันตวาสิกถามพระอุปติสสเถระวา ทานขอรับ ! เนยใส
เนยขน และเปลวมัน ที่ภิกษุเจียวรวมกันแลวเกรอะออกควรหรือไมควร.
พระเถระตอบวา ไมควร อาวุโส ! ไดยินวา พระเถระรังเกียจใน
เนยใส เนยขน เปลวมัน ที่ภิกษุเจียวรวมกันแลว เกรอะออกนี้ ดุจ
ในกากน้ํามันงาที่เจียวแลว.
ภายหลัง พวกอันเตวาสิกถามทานหนักขึ้นวา ทานขอรับ ! กอน
นมสมก็ดี หยดเปรียงก็ดี มีอยูในเนยขน, เนยขนนั่น ควรไหม ?
พระเถระตอบวา ผูมีอายุ แมเนยขนนั่น ก็ไมควร. ลําดับนั้น
พวกอันเตวาสิก จึงถามทานวา ทานขอรับ ! น้ํามันที่เจียวรวมกันกรอง
* วิ. มหา. ๕/๔๑
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แลว มีความรอนสูง ยอมบําบัดโรคได. พระเถระยอมรับวา ดีละ อาวุโส !
ดังนี้.
แตพระมหาสุมเถระกลาวไววา เปลวมันของสัตวที่มีมังสะเปน
กัปปยะ ยอมควรในการบริโภคเจืออามิส, เปลวมันของพวกสัตวที่มีมังสะ
เปนกัปปยะนอกนี้ ควรในการบริโภคปราศจากอามิส.
ฝายพระมหาปทุมเถระปฏิเสธวา นี้อะไรกัน ? แลวกลาววา พวก
ภิกษุอาพาธดวยโรคลม เติมน้ํามันเปลวหมีและสุกรเปนตนลงในขาวยาคู
ที่ตมดวยน้ําฝาดรากไม ๕ ชนิด แลวดื่มขาวยาคู, ขาวยาคูนั้นบําบัดโรคได
เพราะมีความรอนสูง ดังนี้ จึงกลาววาสมควรอยู

[อธิบายเภสัชวาดวยน้ําผึ้ง]
สองบทวา มธุ นาม มกฺขิกามธุ ไดแก น้าํ หวานที่พวกผึ้ง
ใหญแมลงผึ้งตัวเล็ก และจําพวกแมลงภู ซึ่งมีชื่อวาแมลงทําน้ําหวาน
(น้ําผึ้ง) ทําแลว. น้ําผึ้งนั้น ภิกษุรับประเคนกอนฉัน แมจะบริโภคเจือ
อามิสในปุเรภัตก็ควร. ตั้งแตปจฉาภัตไป ควรบริโภคปราศจากอามิส
อยางเดียวตลอด ๗ วัน ในเมื่อลวง ๗ วันไป ถาน้ําผึ้งชนิดหนามากเปน
เชนกับยาง (เคี่ยวใหแขน ) ทําเปนชิ้นเล็กชิ้นใหญเก็บไว หรือน้ําผึ้งชนิด
บางนอกนี้เก็บไวในภาชนะตาง ๆ กัน เปนนิสสัคคีย มากตามจํานวน
วัตถุ, ถามีเพียงชิ้นเดียวเทานั้น หรือน้ําผึ้งบางนอกนี้ ก็เก็บรวมไวใน
ภาชนะเดียว. เปนนิสสัคคียเพียงตัวเดียว. น้ําผึ้งที่เปนอุคคหิตกพึงทราบ
ตามนัยที่กลาวนั่นแล. พึงนอมเขาไปในกิจอื่นมีทาแผลเปนตน. รังผึ้ง
หรือขี้ผึ้ง ถาน้ําผึ้งไมดี บริสุทธิ์ เปนยาวชีวิก. แตที่มีน้ําผึ้งติดอยู
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มีคติอยางน้ําผึ้งเหมือนกัน. แมลงผึ้งตัวยาวมีปก ชื่อวา จิริกะ, แมลงภู
ใหญตัวดํามีปกแข็ง มีชอื่ วา ตุมพละ. ในรังของแมลงผึ้งเหลานั้น มีน้ําผึ้ง
คลายกับยาง. น้ําผึ้งนั้นเปนยาวชีวิก.

[อธิบายเภสัชวาดวยน้ําออย]
ขอวา ผาณิตนินาม อจฺฉมุ ฺหา นิพฺพตฺต มีความวา น้ําออยชนิด
ที่ยังไมไดเคี่ยว หรือที่เคี่ยวแลวไมมีกาก หรือที่ไมมีกากแมทั้งหมดจน
กระทั่งน้ําออยสดพึงทราบวา น้ําออย. น้ําออยนั้นที่ภิกษุรับประเคนกอน
ฉัน แมเจืออามิส ก็ควรในปุเรภัต. ตั้งแตปจฉาภัตไป ไมเจืออามิสเลย
จึงควรตลอด ๗ วัน . ในเมื่อลวง ๗ วันไป เปนนิสสัคคียตามจํานวนวัตถุ.
กอนน้ําออยแมมากภิกษุยอยใหเเหลกแลว ใสไวในภาชนะเดียวกัน ยอม
จับรวมกันแนน, เปนนิสสัคคียเพียงตัวเดียว. น้ําออยที่เปนอุคคหิตก
พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ. พึงนอมเขาไปในกิจอื่นมีการอบ
เรือนเปนตน .
ผาณิตที่เขาทําดวยน้ําออยสดที่ยังไมไดกรอง ซึ่งภิกษุรับประเคนไว
ในเวลากอนฉัน ถาอนุปสัมบันทํา แมเจืออามิส ก็ควร. ถาภิกษุทําเอง
ไมเจืออามิสเลย จึงควร. ก็จําเดิมแตปจฉาภัตไป ไมควรกลืนกิน เพราะ
เปนของรับประเคนทั้งวัตถุ. แมในเมื่อลวง ๗ วันไปก็ไมเปนอาบัติ.
แมที่เขาทําดวยน้ําออยสด ที่ภิกษุรับประเคนทั้งที่ยังไมไดกรองในปจฉาภัต
ก็ไมควรกลืนกินเหมือนกัน . แมในเมื่อลวง ๗ วันไปก็ไมเปนอาบัติ แม
ในผาณิตที่ภิกษุรับประเคนออยลําทํา ก็มีนัยอยางนี้.
ก็ผาณิตที่ทําดวยน้ําออยสดที่กรองและรับประเคนไวในกาลกอนฉัน
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ถาอนุปสัมบันทํา แมเจืออามิส ก็ควรในปุเรภัต. ตั้งแตปจฉาภัตไป
ไมเจืออามิสเลย จึงควรตลอด ๗ วัน. ที่ทําเองไมเจืออามิสเลย ยอมควร
แมในปุเรภัต, จําเดิมแตปจฉาภัตไปไมเจืออามิสเหมือนกัน ควรตลอด
๗ วัน. แตผาณิตทําดวยน้ําออยสด ที่กรองและรับประเคนแลว ใน
ปจฉาภัต ปราศจากอามิสเทานั้น จึงควรตลอด ๗ วัน, ผาณิตที่เปน
อุคคหิตก มีดังกลาวแลวเหมือนกัน.
ในมหาอรรถกถาทานกลาววา ผาณิตที่ทําดวยน้ําออยเผาก็ดี ผาณิต
ที่ทําดวยน้ําออยหีบก็ดี ควรแตในปุเรภัตเทานั้น. สวนในมหาปจจรี
ทานตั้งคําถามวา ผาณิตที่เคี่ยวทั้งวัตถุ (กาก) นี้ ควรหรือไมควร ? ดังนี้
แลวกลาววา ผาณิตที่ทําดวยน้ําออยสด ชื่อวาไมควรในปจฉาภัต ยอม
ไมมี. คํานั้นถูกแลว.
ผาณิตดอกมะซางที่เขาทําดวยน้ําเย็น แมเจืออามิส ก็ควรในปุเรภัต.
จําเดิมแตในปจฉาภัต ไป ไมเจืออามิสเลย จึงควรตลอด ๗ วัน. ในเมื่อ
ลวง ๗ วันไป เปนทุกกฏตามจํานวนวัตถุ, สวนผาณิตมะซางที่เขาเติม
นมสดทํา เปนยาวกาลิก. แตชนทั้งหลายตักเอาฝา (ฟอง) นมสดออก
แลว ๆ ชําระขัณฑสกรใหสะอาด; เพราะฉะนั้น ขัณฑสกรนั้น ก็ควร.
สวนดอกมะซางสดยอมควรแมในปุเรภัต คั่วแลวก็ควร . คั่วแลวตําผสมดวย
ของอื่นมีเมล็ดงาเปนตน หรือไมผสม ก็ควร.
แตถาวา ชนทั้งหลายถือเอามะซางนั้นประกอบเขากัน (ปรุง) เพื่อ
ตองการเมรัย, ดอกมะซางที่ปรุงแลวนั้น ยอมไมควรตั้งแตพืช. ผาณิต
แหงผลไมที่เปนยาวกาลิกทั้งหมด มีกลวย ผลอินทผลัม (เปงก็วา) มะมวง
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สาเก ขนุน และมะขามเปนตน เปนยาวกาลิกเหมือนกัน ชนทั้งหลาย
ทําผาณิตดวยพริกสุก, ผาณิตนั้นเปนยาวกาลิก.
สองบทวา ตานิ ปฏิคฺคเหตฺวา มีความวา ถาภิกษุรับประเคน
เภสัช ๕ อยาง มีเนยเปนตนแมทั้งหมด เก็บไวไมแยกกันในหมอเดียว
ในเมื่อลวง ๗ วันไปแลว เปนนิสสัคคียเพียงตัวเดียว, เมื่อแยกกันเก็บ
เปนนิสสัคคีย ๕ ตัว. เอาเภสัช ๕ นี้ ยังไมลวง ๗ วัน ภิกษุผูอาพาธก็ดี
ไมอาพาธก็ดี ควรบริโภคตามสบาย โดยนัยดังกลาวแลว.
[อธิบายขอที่ทรงอนุญาตไวเฉพาะ ๗ อยาง]
ก็ขอที่ชอื่ วาทรงอนุญาตเฉพาะ มี ๗ อยาง คือ อนุญาตเฉพาะ
อาพาธ ๑ เฉพาะบุคคล ๑ เฉพาะกาล ๑ เฉพาะสมัย ๑ เฉพาะประเทศ ๑
เฉพาะมันเปลว ๑ เฉพาะเภสัช ๑.
บรรดาอนุญาตเฉพาะ ๗ อยางนั้น ทีช่ ื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะอาพาธ
ไดแก ขอที่ทรงอนุญาตเฉพาะอาพาธอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย !
เราอนุญาตเนื้อสด เลือดสด ในเพราะอาพาธอันเกิดจากมนุษย*. เนื้อสด
และเลือดสดนั้น ควรแกภิกษุผูอาพาธดวยอาพาธนั้นอยางเดียว ไมควร
แกภิกษุอื่น. ก็แล เนื้อสดและเลือดสดนั้นเปนกัปปยะก็ดี เปนอกัปปยะ
ก็ดี ยอมควรทั้งนั้น ทั้งในกาลทั้งในวิกาล.
ที่ชื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะบุคคล ไดแก ขอที่ทรงอนุญาตเฉพาะ
บุคคลอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตการเรออวกแกภิกษุผู
มักเรออวก, ภิกษุทั้งหลาย ! แตที่เรออวกมานอกทวารปากแลว ไมควร
* วิ. มหา. ๕/๓๕
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กลืนกิน. การเรออวกนั้น ควรแกภิกษุผูมักเรออวกนั้นเทานั้น ไมควร
แกภิกษุอื่น.
ที่ชื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะกาล ไดแก ขอที่ทรงอนุญาตเฉพาะกาล
ที่ภิกษุถูกงูกัดอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตยามหาวิกัฏ ๔
คือ คูถ มูตร เถา ดิน. ยามหาวิกัฎนั้น เฉพาะในกาลนั้น แมไมรับ
ประเคน ก็ควร, ในกาลอื่นหาควรไม.
ที่ชื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะสมัย ไดแก อนาบัติทั้งหลาย ที่ทรง
อนุญาตไวเฉพาะสมัยนั้น ๆ โดยนัยมีวา (เปนปาจิตตีย) ในเพราะคุณโภชนะ เวนแตสมัย ดังนี้ เปนตน. อาบัติเหลานั้นเปนอาบัติเฉพาะใน
สมัยนั้น ๆ เทานั้น, ในสมัยอื่นหาเปนไม.
ทีช่ ื่อวาอนุญาตเฉพาะประเทศ ไดแก สังฆกรรมมีอุปสมบท
เปนตน ทีท่ รงอนุญาตเฉพาะในปจจันตประเทศอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ! เราอนุญาตการอุปสมบท ดวยคณะมีพระวินัยธรเปนที่ ๕ ใน
ปจจันตชนบทเห็นปานนี้. สังฆกรรมมีอุปสมบทเปนตนนั้น ยอมควร
เฉพาะในปจจันตชนบทนั้นเทานั้น, ในมัชฌิมประเทศหาควรไม.
ทีช่ ื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะมันเปลว ไดแก ขอที่ทรงอนุญาตเภสัช
โดยชื่อแหงมันเปลวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตเปลวมัน
เปนเภสัช. เปลวมันเภสัชนั้น ของจําพวกสัตวมีเปลวมันเปนกัปปยะและ
อกัปปยะทั้งหมด เวนเปลวมันของมนุษยเสียยอมควร เพื่อบริโภคอยาง
บริโภคน้ํามัน แกพวกภิกษุผูมีความตองการดวยน้ํามันนั้น.
๑

๒

๓

๔

๕

๑. วิจุล. ๗/๔๘. ๒. มหา. ๒/๓๑๒. ๓. ๔. วิ. มหา. ๕/๕๑-๓๖-๔๑-๓๙.
๕. วิ. มหา. ๕/๕๑-๓๖-๔๑-๓๙.
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ที่ชื่อวาทรงอนุญาตเฉพาะเภสัช ไดแก เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง
และน้ําออย ที่สามารถแผไปเพื่อสําเร็จอาหารกิจ ซึ่งทรงอนุญาตไว โดย
ชื่อแหงเภสัชอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตเภสัช ๕. เภสัช ๕
เหลานั้น ภิกษุรับประเคนแลว พึงบริโภคไดตามสบายในปุเรภัตในวัน
นั้น, ตั้งแตปจฉาภัตไป เมื่อมีเหตุ พึงบริโภค ไดตลอด ๗ วัน โดย
นัยดังกลาวแลว.

[อธิบายบทภาชนียและอนาปตติวาร]
ขอวา สตฺตาหาติกฺกนฺเต อติกกฺ นฺตสฺี นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย
มีความวา แมถาวา เภสัชนั้นมีประมาณเทาเมล็คพันธุผักกาด พอจะเอา
นิ้วแตะแลวลมดวยลิ้นคราวเดียว อันภิกษุจําตองเสียสละแท และพึง
แสดงอาบัติปาจิตตียเสีย.
ขอวา น กายิเกน ปริโภเคน ปริภฺุชิตพฺพ มีความวา ภิกษุ
อยาพึงเอาทารางกาย หรือทาแผลที่รางกาย. แมบริขารมีผากาสาวะ
ไมเทา รองเทา เขียงเช็ดเทา เตียงและตั่งเปนตน ถูกเภสัชที่เปนนิสสัคคิยวัตถุเหลานั้นเปอนแลว เปนของไมควรบริโภค ในมหาปจจรี กลาววา
ที่สําหรับมือจับแมในบานประตูและหนาตางก็ไมควรทํา. ในมหาอรรถกถาทานกลาววา แตผสมลงในน้ําฝาดแลวควรทาบานประตูและหนาตาง
ได.
ขอวา อนาปตฺติ อนฺโตสตฺตาห อธิฏเติ มีความวา ในภายใน
๗ วัน ภิกษุอธิษฐานเนยใส น้ํามัน และเปลวมันไวเปนน้ํามันทาศีรษะ
หรือเปนน้ํามันสําหรับหยอด, อธิษฐานน้ําผึ้งไวเปนยาทาแผล น้ําออย
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เปนเครื่องอบเรือน ไมเปนอาบัติ. ถาภิกษุประสงคจะรินน้ํามันที่อธิษฐาน
เอาไวแลว ลงในภาชนะใสน้ํามันที่ยังไมไดอธิษฐาน, ถาในภาชนะมี
ชองแคบ น้ํามันที่คอย ๆ ไหลเขาไป ถูกน้ํามันเกาลนขึ้นมาทวม, พึง
อธิษฐานใหม. ถาภาชนะปากกวาง น้ํามันมาก ไหลเขาไปอยางรวดเร็วจน
ทวมน้ํามันเกา ไมมีกิจที่จะตองอธิษฐานใหม. แทจริง น้ํามันนั้น มีคติ
อยางน้ํามันที่อธิษฐานแลว. ผูศกึ ษาพึงทราบแมการรินน้ํามันที่ไมได
อธิษฐานลงในภาชนะใสน้ํามันที่อธิษฐานแลวโดยนัยนี้.
ในบทวา วิสฺสชฺเชติ นี้มีวินิจฉัยดังนี้:- ถาเภสัชนั้นเปนของ
สองเจาของ ภิกษุรูปหนึง่ รับประเคนไว ยังไมไดแบงกัน, ในเมื่อลวง
๗ วันไปไมเปนอาบัติแมทั้ง ๒ รูป, แตไมควรบริโภค. ถารูปใดรับ
ประเคนไว รูปนั้นกลาวกะอีกรูปหนึ่งวา ทานผูมีอายุ ! น้ํามันนี้ถึง ๗วัน
แลว, ทานจงบริโภคน้ํามันนั้นเสีย ดังนี้ และเธอก็ไมทําการบริโภค จะ
เปนอาบัติแกใคร ? ไมเปนอาบัติแมแกใคร ๆ ทั้งนั้น. เพราะเหตุไร ?
เพราะรูปที่รับประเคนก็สละแลว แสะเพราะอีกรูปหนึ่งก็ไมไดรับประเคน.
บทวา วินสฺเสติ ไดแก เปนของบริโภคไมได.
ในคําวา จตฺเตน เปนตน มีวินิจฉัยดังนี้:- เภสัชอันภิกษุสละ
แลว ปลอยแลว ดวยจิตใด, จิตนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา
สละแลว ทิง้ แลว ปลอยแลว. ตรัสเรียกบุคคลผูไมมีความหวงใยดวยจิต
นั้น. อธิบายวา ผูไมมีความหวงใยอยางนั้นใหแลวแกสามเณร. คํานี้ตรัสไว
เพราะเหตุไร ? ทานพระมหาสุมเถระกลาววา ตรัสไวเพื่อแสดงวาไมเปน
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อาบัติ แกภิกษุผูใหแลวในภายใน ๗ วันอยางนั้น ภายหลังไดคืนมา
แลวฉัน.
สวนทานพระมหาปทุมเถระกลาววา น้ํามันนี้ ภิกษุไมควรขอ.
ดวยวาในเพราะการบริโภคใหม ซึ่งน้ํามันที่ใหไปแลวในภายใน ๗ วัน
ไมมีอาบัติเลย, แตตรัสคํานี้ไว ก็เพื่อแสดงวาไมเปนอาบัติในเพราะบริโภค
น้ํามันที่ลวง ๗ วันไป. เพราะเหตุนั้น เภสัชที่เขาถวายแลวอยางนี้
ถาสามเณรปรุงแลว หรือไมไดปรุง ถวายแกภิกษุนั้นเพื่อกระทําการนัตถุ.
ถาสามเณรเปนผูเขลา ไมรูเพื่อจะถวาย, ภิกษุอื่นพึงบอกเธอวา แนะ
สามเณร ! เธอมีน้ํามันหรือ ? เธอรับวา ขอรับ มีอยู ทานผูเจริญ !
ภิกษุนั้นพึงบอกเธอวา นํามาเถิด, เราจักทํายาถวายพระเถร ะ. น้ํามัน
ยอมควรแมดวย (การถือเอา) อยางนี้. คําที่เหลือมีอรรถตื้นทัง้ นั้น.
สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐานดุจกฐินสิกขาบท เปนอกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓
มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
เภสัชชสิกขาบท จบ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๔๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแกภิกษุทั้งหลายแลว พระฉัพ-
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พัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแลว จึง
แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง ครั้นผา
อาบน้ําฝนเกาแลว ก็เปลือยกายอาบน้ําฝน
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดแสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง
เมื่อผาอาบน้ําฝนเกาแลว จึงไดเปลือยกายอาบน้ําฝนเลา แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอแสวงหาจีวรคือผา
อาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง เมื่อผาอาบน้ําฝนเกา
แลว เปลือยกายอาบน้ําฝน จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรษุ ทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดแสวงหาจีวรคือผา
อาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง เมื่อผาอาบน้ําฝนเกา
แลว จึงไดเปลือยกายอาบน้ําฝนเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
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เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวก
เธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และ
เพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยาย ดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการ
ที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดุกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:-
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พระบัญญัติ
๔๓. ๔. ภิกษุรูวา ฤดูรอนยังเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหา
จีวร คือผาอาบน้ําฝนได รูวา ฤดูรอนยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงทํานุงได
ถาเธอรูวา ฤดูรอนเหลือล้ํากวา ๑ เดือน แสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝน
รูวา ฤดูรอนเหลือล้ํากวากึ่งเดือน ทํานุง เปนนิสสัคคียปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
สิกขาบทวิภังค
[๑๔๖] คํา วา ภิกษุรูวา ฤดูรอนยังเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหา
จีวร คือผาอาบน้ําฝนได นั้น อธิบายวา ภิกษุพึงเขาไปหาชาวบาน
บรรดาที่เคยถวายจีวร คือ ผาอาบน้ําฝนมากอน แลวกลาวอยางนี้วา
ถึงกาลแหงผาอาบน้ําฝนแลว ถึงสมัยแหงผาอาบน้ําฝนแลว แมชาวบาน
เหลาอื่น ก็ถวายจีวรคือผาอาบน้ําฝน ดังนี้ แตอยาพูดวา จงใหจีวรคือ
ผาอาบน้ําฝนแกอาตมา จงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝนมาใหอาตมา จงแลก
เปลี่ยนจีวรคือผาอาบน้ําฝนมาใหอาตมา จงจายจีวรคือผาอาบน้ําฝนมาให
อาตมา ดังนี้เปนตน
คําวา รูวา ฤดูรอนยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงทํานุงได นั้น คือ เมื่อ
ฤดูรอนยังเหลืออยูกึ่งเดือน พึงทํานุงได
คําวา ถาเธอรูวา ฤดูรอนเหลือล้ํากวา ๑ เดือน นั้น คือ เมือ่ ฤดู
รอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝน เปนนิสสัคคีย
คําวา รูว า ฤดูรอนเหลือล้ํากวากึ่งเดือน นั้น คือ เมื่อฤดูรอน
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ยังเหลือเกินกวากึ่งเดือน ทํานุง เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสีย
สละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรคือผาอาบน้ําฝน
นั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาได
มาในฤดูรอนซึ่งยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ทํานุงในฤดูรอนซึ่งยังเหลือ
อยูเกินกวาถึงเดือน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรคือผาอาบน้ํา
ฝนผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรคือผาอาบน้ําฝนที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของ
ภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอม
พรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ แกภิกษุ
มีชื่อนี้.

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
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ทานเจาขา จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาได
มาในฤดูรอน ซึ่งยังเหลืออยูเกินกวา ๑ เดือน ทํานุงในฤดูรอนซึ่งยัง
เหลืออยูเกินกวากึ่งเดือน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรคือผา
อาบน้ําฝนผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรคือผาอาบน้ําฝนที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของ
ภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความ
พรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรคือผา
อาบน้ําฝนผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาไดมาใน
ฤดูรอนซึ่งยังเหลืออยูเกินกวา ๑ เดือน ทํานุงในฤดูรอนซึ่งยังเหลืออยู
เกินกวากึ่งเดือน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรคือผาอาบน้ําฝน
ผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวร คือผาอาบน้ําฝนที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรคือผา
อาบน้ําฝนผืนนี้แกทาน ดังนี้.
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บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย (แสวงหา)
[๑๔๗] ฤดูรอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน
แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสงสัย แสวงหาจีวรคือผา
อาบน้ําฝน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง แสวง
หาจีวรคือผาอาบน้ําฝน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย (ทํานุง)
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวากึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน ทํานุง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวากึ่งเดือน ภิกษุสงสัย ทํานุง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวากึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ทํานุง
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
เมื่อผาอาบน้ําฝนมี ภิกษุเปลือยกายอาบน้ําฝน ตองอาบัติทุกกฏ
ฤดูรอนยังเหลือไมถึง ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน...ตองอาบัติทุกกฏ
ฤดูรอนยังเหลือไมถึง ๑ เดือน ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ
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ไมตองอาบัติ
ฤดูรอนยังเหลือไมถึง ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง...ไมตอง
อาบัติ

ทุกกฏ
ฤดูรอนยังเหลือไมถึงกึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน...ตองอาบัติทุกกฏ
ฤดูรอนยังเหลือไมถึงเดือน ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ฤดูรอนยังเหลือไมถึงกึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวา ยังไมถงึ ...ไมตอง
อาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๔๘] ภิกษุรูวาฤดูรอนยังเหลืออีกหนึ่งเดือน แสวงหาจีวร คือ
ผาอาบน้ําฝน ๑ ภิกษุรูวา ฤดูรอนยังเหลืออีกกึ่งเดือน ทํานุง ๑ ภิกษุ
รูวาฤดูรอนยังเหลือไมถึงกึ่งเดือน แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝน ๑ ภิกษุ
รูวาฤดูรอนยังเหลือไมถึงกึ่งเดือน ทํานุง ๑ เมื่อผาอาบน้ําฝน ภิกษุ
แสวงหาไดเเลว ฝนแลง เมื่อผาอาบน้ําฝน ภิกษุทํานุงแลว ฝนแลง
ซักเก็บไว ๑ ภิกษุนุงในสมัย ๑ ภิกษุมีจีวรถูกโจรชิงไป ๑ ภิกษุมีจีวร
หากเสีย ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ
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ปตตวรรคที่ ๓ สิกขาบทที่ ๔
พรรณนาวัสสิกสาฏิกสิกขาบท
วัสสิกสาฎิกสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในวัสสิกสาฎิกสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:สองบทวา วสฺสิกสาฏิกา อนฺุาตา มีความวา ผาอาบน้ําฝน
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตไวแลวในเรื่องนางวิสาขาในจีวรขันธกะ.
บทวา ปฏิกจฺเจว แปลวา กอนนั่นเทียว.
หลายบทวา มาโส เสโส คิมฺหาน มีความวา ฤดูรอน ๔ เดือน
ยังเหลือเดือนสุดทายอีก ๑ เดือน.
บทวา กตฺวา มีความวา ใหสําเร็จลงดวยการเย็บ ยอมและกัปปะ
เปนที่สุด และภิกษุเมื่อจะทําพึงกระทําผืนเดียวเทานั้น แลวอธิษฐานใน
สมัย จะอธิษฐาน ๒ ผืน ไมควร.
ขอวา อติเรกมาเส เสเส คิมฺหาเน ไดแก เมื่อเดือนที่มีชื่อวา
ฤดูรอน ยังเหลือเกิน ๑ เดือน.
แตผูศึกษาตั้งอยูในคําวา อติเรกฑฺฒมาเส เสเส คิมหฺ าเน กตฺวา
นิวาเสติ (ทํานุงในเมื่อฤดูรอนยังเหลืออยูเกินวากึ่งเดือน) นี้แลว พึงทราบ
เขตแหงผาอาบน้ําฝน ๔ เขต คือเขตแหงการแสวงหา ๑ เขตแหงการ
กระทํา ๑ เขตแหงการนุงหม ๑ เขตแหงการอธิษฐาน ๑, และสมัย ๒
สมัย คือ กุจฉิสมัย ๑ ปฎฐิสมัย ๑, และจตุกกะ ๒ คือ ปฎฐิสมัยจตุกกะ ๑ กุจฉิสมัยจตุกกะ ๑.
บรรดาเขต สมัย และจตุกกะเหลานั้น กึ่งเดือนหนึ่ง ตั้งแตวัน
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แรมค่ําหนึ่งหลังวันเพ็ญของเดือน ๗ ตน ไปจนถึงวันอุโบสถในกาฬปกษ
นี้เปนเขตแหงการแสวงหา และเขตแหงการกระทํา, แทจริง ในระหวาง
นี้ ภิกษุจะแสวงหาผาอาบน้ําฝน ที่ยังไมได และจะทําผาอาบน้ําฝนที่ได
แลว ควรอยู. จะนุงหมและจะอธิษฐานไมควร. กึ่งเดือนหนึ่ง ตั้งแต
วันแรมค่ําหนึ่ง หลังวันอุโบสถในกาฬปกษไปจนถึงวันเพ็ญเดือน ๘ นี้
เปนเขตแหงการแสวงหา การกระทําและการนุงหม แมทั้ง ๓. จริงอยู
ในระหวางนี้ จะแสวงหาผาอาบน้ําฝนซึ่งยังไมได กระทําผาที่ไดแลวและ
จะนุงหม ควรอยู. จะอธิษฐานอยางเดียวไมควร. ตั้งแตวันแรมค่ําหนึ่ง
หลังวันเพ็ญเดือน ๘ ไป จนถึงวันเพ็ญเดือนกัตติกา (เดือน ๑๒) ๔ เดือน
นี้เปนเขตแหงการแสวงหาการกระทํา การนุงหม และอธิษฐาน แมทั้ง๔.
จริงอยู ในระหวางนี้ จะแสวงหาผาอาบน้ําฝนที่ยังไมได หรือจะกระทํา
ผาที่ไดแลว จะนุงหม และจะอธิษฐาน ควรอยู. พึงทราบเขต ๔ อยาง
นี้กอน.
อนึ่ง ตั้งแตวันแรมค่ําหนึ่งหลังวันเพ็ญเดือน ๑๒ ไปจนถึงวันเพ็ญ
แหงเดือน ๘ ตน, ๗ เดือนนี้ ชื่อวาปฏฐิสมัย (หลังสมัย ). จริงอยู ใน
ระหวางนี้ เมื่อภิกษุทําการเตือนสติ โดยนัยเปนตนวา กาลแหงผาอาบ
น้ําฝน แลวใหจีวร คือ ผาอาบน้ําฝนสําเร็จจากที่ของคนผูไมใชญาติ
และไมใชปวารณา เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ดวยสิกขาบทนี้, เมื่อกระทํา
วิญญัตติโดยนัยเปนตนวา ทานจงใหจีวรคือผาอาบน้ําฝนแกเรา แลวให
สําเร็จ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ดวยอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท. เมื่อกระทํา
การเตือนสติ โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ ใหสําเร็จจากที่แหงญาติและ
คนปวารณา เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ดวยสิกขาบทนี้แล, เมื่อกระทํา
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วิญญัตติใหสําเร็จไมเปนอาบัติ ดวยอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท. สมจริง
ดังพระดํารัสที่ตรัสไวในคัมภีรปริวารวา
ขอจีวรกะมารดา และไมไดนอมลาภไปเพื่อสงฆ เพราะ
เหตุไร ภิกษุนั้น จึงตองอาบัติ แตไมตองอาบัติ เพราะ
บุคคลผูเ ปนญาติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายติดกัน* แลว
ก็ปญ
 หาขอนี้ ทานกลาวหมายถึงเนื้อความนี้แล. พึงทราบปฏฐิสมัย
จตุกกะอยางนี้.
อนึ่ง ตัง้ แตวันแรมค่ําหนึ่งหลังวันเพ็ญแหงเดือน ๗ ตน ไปจน
ถึงวันเพ็ญเดือนกัตติกา ๕ เดือนนี้ ชื่อวากุจฉิสมัย (ทองสมัย). จริงอยู
ในระหวางนี้ เมื่อภิกษุทําการเตือนสติ โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ
ใหจีวร คือผาอาบน้ําฝนสําเร็จจากที่แหงคนผูมิใชญาติ และมิไดปวารณา
เปนทุกกฏในเพราะเสียธรรมเนียม. แตพวกชาวบาน ซึ่งเคยถวายจีวร
คือผาอาบน้ําฝนแมในกาลกอน ถึงหากวาจะเปนผูมิใชญาติ และมิใช
ผูปวารณาของตน ก็ไมมีการเสียธรรมเนียม เพราะทําการเตือนสติ ใน
ชนเหลานั้น ทรงอนุญาตไว. เมื่อภิกษุกระทําวิญญัตติใหสําเร็จเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ดวยอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท. เพราะเหตุไร ? เพราะ
ตรัสไววา ภิกษุเขาไปหาพวกชาวบานผูเคยถวายจีวร คือผาอาบน้ําฝนใน
กอน แลวพึงกลาวอยางนี้ ดังนี้เปนตน.
ก็จีวร คือผาอาบน้ําฝนนี้ ตามปกติ ยอมมีเเมในหมูทายกผูถวาย
ผาอาบน้ําฝนนั่นแล. เมื่อภิกษุเตือนใหเกิดสติ โดยนัยดังกลาวแลวนั่นเอง
แลวใหสําเร็จจากที่แหงคนผูเปนญาติและคนปวารณา ไมเปนอาบัติดวย
* วิ. ปริวาร. ๘/๕๓๕.
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สิกขาบทนี้, เมื่อกระทําวิญญัตติใหสําเร็จมา ไมเปนอาบัติดวยอัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท. จริงอยู คําวา ไมพึงบอกเขาวา จงถวายแกเรา นี้
ตรัสหมายถึงคนผูมิใชญาติและมิใชปวารณานั่นเอง. พึงทราบกุจฉิสมัยจตุกกะ (หมวด ๔ ทองสมัย) อยางนี้.
ในคําวา นคฺโค กาย โอวสฺสาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส นี้ มี
วินิจฉัยดังตอไปนี้:- ภิกษุเปลือยกายอาบน้ําฝนนั้น พระวินัยธรอยาปรับ
ตามจํานวนเมล็ดน้ําฝน พึงปรับดวยทุกกฏ ทุก ๆ ประโยค ดวยอํานาจ
เสร็จการอาบน้ํา. ก็แล ภิกษุนั้นอาบน้ําที่ตกลงมาจากอากาศอยู ในลาน
ที่เปดเผย (กลางแจง) เทานั้น (จึงตองทุกกฏ). เมือ่ อาบอยูในซุมอาบน้ํา
และในบึงเปนตน หรือดวยน้ําที่ใชหมอตักรด (ตักอาบ) ไมเปนอาบัติ.
ในคํา วสฺส อุกฺกฑฺฒียติ นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:- ถาเมื่อผา
อาบน้ําฝนทําเสร็จแลว พวกภิกษุใหเดือนทายฤดูสิ้นไปแลวเลื่อนเดือนตน
ฤดูฝนนั่นแหละขึ้นมาเปนเดือนทายฤดูรอนอีก, พึงซักผาอาบน้ําฝนเก็บ
ไว. ไมตอ งอธิษฐานไมตองวิกัป ไดบริหารตลอด ๒ เดือน. พึง
อธิษฐาน ในวันวัสสูปนายิกา (วันเขาพรรษา). ถาวาผาอาบน้ําฝนภิกษุ
มิไดทํา เพราะหลงลืมสติ หรือเพราะผาไมพอก็ดี ยอมไดบริหารตลอด
๖ เดือน คือ ๒ เดือนนั้นดวย เดือนฤดูฝนดวย. แตถาภิกษุกราน
กฐินในเดือนกัตติกา ยอมไดบริหารอีก ๔ เดือน. รวมเปน ๑ เดือน
ดวยประการอยางนี้. แมตอจาก ๑๐ เดือนนั้นไป เมื่อมีความหวัง (จะ
ไดผาอาบน้ําฝน) ของภิกษุผูทําใหเปนจีวรเดิมเก็บไว ไดบริหารอีก
เดือนหนึ่ง ดังนั้น จึงไดบริหารตลอด ๑๑ เดือน ดวยประการอยางนี้.
ถามวา ก็ถาวา ผาอาบน้ําฝนที่ไดแลวและสําเร็จแลว ในเมื่อวัน
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เขาพรรษายังไมมาถึง ดวยอํานาจแหงวันหนึ่งและสองวันเปนตนจนถึง
๑๐ วัน หรือในภายในพรรษา จะพึงอธิษฐานเมื่อไร ?
ตอบวา คํานี้ ทานไมไดวิจารณไวในอรรถกถาทั้งหลาย. พวกเรา
มีอัตโนมัติอยางนี้วา ก็แล ผาอาบน้ําฝนที่สําเร็จแลว ภายใน ๑๐ วัน
ตั้งแตวันที่ไดมา พึงอธิษฐานภายใน ๑๐ วันนั้นนั่นเอง. ที่สาํ เร็จในเมื่อ
ลวง ๑๐ วันไป พึงอธิษฐานในวันนั้น, เมื่อยังไมครบ ๑๐ วัน ไมพึง
ใหเลยจีวรกาลไป. เพราะเหตุไร ? เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ! เราอนุญาตใหอธิษฐานไตรจีวร ไมใชใหวิกัป,
ใหอธิษฐานผาอาบน้ําฝนตลอด ๔ เดือนฤดูฝน ตอจากนั้นไปใหวิกัป.*
เพราะฉะนั้น จึงไมเปนอาบัติ แมเพราะลวง ๑๐ วันไป กอนแตวันเขา
พรรษา. สมจริง ดังที่ตรัสไววา ภิกษุพึงทรงอติเรกจีวรได ๑๐ วันเปน
อยางมาก. เพราะฉะนั้น ผาอาบน้ําฝนที่ไดมาและสําเร็จแลวในเมื่อวัน
เขาพรรษา ยังมาไมถึงดวยอํานาจแหงวันหนึ่ง และสองวัน เปนตน จน
ถึง ๑๐ วัน หรือในภายในพรรษา พึงอธิฐานในภายใน ๑๐ วัน หรือ
ในวันนั้น โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแหละ, เมื่อยังไมครบ ๑๐ วัน ก็ไม
พึงใหลวงเลยจีวรกาลไป.
ในอธิการแหงผาอาบน้ําฝนนั้น จะพึงมีการทวงวา เพราะพระบาลี
วา เราอนุญาตใหอธิษฐานตลอด ๔ เดือน ฤดูฝน, ในภายใน ๔ เดือน
จะอธิษฐานในเวลาใดเวลาหนึ่ง ก็นาจะใชได. ถาเมื่อมีคําอยางนี้, คําที่
ตรัสไววา เราอนุญาตใหอธิษฐานผาปดฝไดตลอดเวลาที่ยังมีอาพาธ และ
แมผาปดฝนั้น ก็ไมควรใหลวง ๑๐ วัน, และเมื่อมีการลวง ๑๐ วันไป
๒

๑. วิ. มหา. ๕/๒๑๘. ๒. วิ. มหา. ๒/๓.
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อยางนั้น คําวา พึงทรงอติเรกจีวรได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง นี้ก็จะผิดไป;
เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึงควรเชื่อถือคําตามที่กลาวแลวนั่นแล. หรือวาได
เหตุที่ไมหละหลวมอยางอื่นแลว ก็ควรสลัดทิ้งเสีย.
อนึ่ง แมในกุรุนที ก็กลาวไวในที่สุดแหงนิสสัคคียวา ผาอาบน้ํา
ฝนควรอธิษฐานเมื่อไร ? ก็แล ผาอาบน้ําฝนที่สําเร็จแลวภายใน ๑๐ วัน
ตั้งแตวันที่ไดมา ควรอธิษฐานภายใน ๑๐ วันนั้นนั่นแหละ, ถาผาไมพอ
ยอมไดบริหารไปจนถึงเพ็ญเดือน ๑๒.
คําวา อจฺฉินฺนจีวรสฺส นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเฉพาะ
ผาอาบน้ําฝนเทานั้น. จริงอยู ไมเปนอาบัติแกภิกษุเหลานั้นผูเปลือยกาย
ในเพราะยังน้ําฝนใหรดรางกาย.
ก็ในบทวา อาปทาสุ นี้ อุปทวะคือโจร ชื่อวาอันตราย แหง
ภิกษุผูนุงผาอาบน้ําฝนมีราคาแพง อาบน้ําอยู. คําที่เหลือในสิกขาบทนี้
มีอรรถตื้นทัง้ นั้น.
สิกขาบทนี้ มีสมุฏฐาน ๖ เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
วัสสิกสาฏิกสิกขาบท จบ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๑๔๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
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ทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดกลาวชวนภิกษุสัทธิวิหาริกของภิกษุผูเปน
พี่นองกันวา อาวุโส จงมา เราจักพากนหลีกไปเที่ยวตามชนบท
ภิกษุรปู นั้นตอบวา ผมไมไปขอรับ เพราะมีจีวรเกา
ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาวขยั้นขยอวา ไปเถิด อาวุโส ผม
จักใหจีวรแกทาน แลวไดใหจีวรแกภิกษุรูปนั้น
ภิกษุรปู นั้นไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคเจาจักเสด็จเที่ยวจาริก
ไปตามชนบท จึงคิดวา บัดนี้ เราจักไมไปเที่ยวตามชนบทกับทานพระอุปนันทศากยบุตรละ จักตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาเที่ยวจาริกไปตาม
เสด็จพระผูมีพระภาคเจาเที่ยวจาริกไปตามชนบท
ครั้นถึงกําหนด ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคํานี้กะภิกษุ
รูปนั้นวา มาเถิด อาวุโส เราจักพากันไปเที่ยวตามชนบทในบัดนี้
ภิกษุรปู นั้นตอบวา ผมไมไปกับทานละ ผมจักตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาเที่ยวจาริกไปตามชนบท
ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา ผมไดใหจีวรแกทานไปดวย
หมายใจวาจักไปเที่ยวตามชนบทดวยกัน ดังนี้แลวโกรธ นอยใจ ไดชิง
จีวรที่ใหนั้นคืนมา
ภิกษุรปู นั้นจึงไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรใหจีวรแกภิกษุไปเองแลว จึงไดโกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมา
เลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกอนอุปนันทะ ขาววา เธอใหจีวรแกภิกษุ
เองแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมาจริงหรือ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษ การ
กระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอใหจีวรแกภิกษุเองแลว จึงไดโกรธ
นอยใจ ชิงเอาคืนมาเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อ
ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนก
ปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคน
บํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปน
คนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ
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กําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดย
อเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๔๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใดใหจีวรแกภิกษุเองแลว โกรธ นอยใจ
ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ

สิกขาบทวิภงั ค
[ ๑๕๐] บทวา อนึง่ ...ใ ด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงาน
อยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
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บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฎิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชือ่ วา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให
ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ
ควรแกฐานะ นีช้ ื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา แกภิกษุ คือ แกภิกษุรูปอืน่ .
บทวา เอง คือ ใหเอง.
ทีช่ ื่อวา จีวร ไดแก ผาจีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึง่ เขา
องคกําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา.
บทวา โกรธ นอยใจ คือ ไมชอบใจ มีใจฉุนเฉียว เกิดมีใจ
กระดาง.
บทวา ชิงเอามา คือ ยื้อแยงเอามาเอง จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย.
บทวา ใหชิงเอามา คือ ใชคนอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรับคําสั่งครั้งคราวเดียว ชิงเอามาแมหลายคราว ก็เปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-
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วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหแกภิกษุเองแลวชิงเอามา
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุ ผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหแกภกิ ษุเองแลวชิงเอามา
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้
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เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา:ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหแกภิกษุเองแลวชิงเอามา เปน
ของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๕๑] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ใหจีวรเองแลว โกรธ
นอยใจ ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใหจีวรเองแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามา
ก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ใหจีวรเองแลว โกรธ นอยใจ
ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
ภิกษุใหบริขารอยางอื่นแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี ใหชิง
เอามาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุใหจีวรก็ดี บริขารอยางอื่นก็ดี แกอนุปสัมบันแลว โกรธ
นอยใจ ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
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อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน...ตองอาบัติทุกกฏ
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน...ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๑๕๒] ภิกษุผูไดรับไปนั้นใหคืนเองก็ดี ภิกษุเจาของเดิมถือวิสาสะ
แกผูไดรับไปนั้นก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ
ปตตวรรคที่ ๓ สิกขาบทที่ ๕
พรรณนาจีวรอัจฉินทนสิกขาบท
จีวรอัจฉินทนสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในจีวรอัจฉินทนสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:หลายบทวา ยป ตฺยาห ตัดบทเปน ยป เต อห แปลวา เรา
ไดใหจีวรแมใดแกทาน. ไดยินวา พระอุปนนทนั้น คิดวา ภิกษุนี้จัก
นําบาตร จีวร รองเทา และผาปูนอนเปนตนของเรา ไปสูที่จาริกกับ
เรา จึงไดใหแลว; เพราะเหตุนั้นแล เธอจึงไดกลาวอยางนั้น.

[วาดวยการชิงคืน ของภิกษุผูใหจีวร]
บทวา อจฺฉินฺทิ แปลวา ไดถอื เอาแลวโดยพลการ. แตเพราะ
ถือเอาดวยสําคัญวาของตน จึงไมเปนปาราชิกแกเธอ. เพราะเธอทําให
ลําบากแลวถือเอาจีวร พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงบัญญัติอาบัติไว.
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ขอวา สย อจฺฉินฺทติ นิสฺสคฺคิย ปาจิตฺติย มีความวา สําหรับ
ภิกษุผูชิงเอาจีวรผืนเดียว และมากผืนซึ่งเนื่องเปนอันเดียวกัน เปนอาบัติ
ตัวเดียว. เมื่อภิกษุชิงเอาจีวรมากผืนซึ่งไมเนื่องเปนอันเดียวกัน และตั้ง
อยูแยกกัน และเมื่อใชใหผูอื่นนํามาใหโดยสั่งอยางนี้วา เธอจงนําสังฆาฎิ
มา, จงนําผาอุตราสงคมา เปนอาบัติมากตัวตามจํานวนวัตถุ. แมเมื่อ
กลาววา เธอจงนําจีวรทั้งหมดที่เราใหเเลวคืนมา ก็เปนอาบัติจํานวนมาก
เพราะคําพูดคําเดียวนั่นแล.
ขอวา อฺ อาณาเปติ อาปตฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความวา สั่งวา
เธอจงถือเอาจีวร เปนทุกกฏตัวเดียว. ภิกษุผูรับสั่งถือจีวรหลายตัว, ก็
เปนปาจิตตียตัวเดียว เมื่อภิกษุกลาววา เธอจงเอาสังฆาฎิมา, จงเอา
อุตราสงคมา เปนทุกกฏ ทุก ๆ คําพูด. เมื่อกลาววา เธอจงเอาจีวรที่เรา
ใหทั้งหมดคืนมา เปนอาบัติจํานวนมาก เพราะคําพูดคําเดียว.
สองบทวา อฺ ปริกฺขาร มีความวา บริขารอยางใดอยางหนึ่ง
เวนจีวรอยางเล็กที่ควรจะวิกัปได โดยที่สุดแมแตเข็ม. แมในจําพวกเข็ม
ที่หอเก็บไว ก็เปนทุกกฏหลายตัวตามจํานวนวัตถุ. ในเข็มที่หอไวหลวม ๆ
(ก็เปนทุกกฏมากตัวตามจํานวนวัตถุ) อยางนั้นเหมือนกัน . ในมหาปจจรี
ทานกลาววา ก็ในเข็มทัง้ หลายที่เขามัดไวเเนนเปนทุกกฏตัวเดียวเทานั้น.
แมในเข็มที่เขาใสไวในกลองเข็ม ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. ถึงแมใน
เภสัชมีเครื่องเผ็ดรอน ๓ ชนิด ที่เขาใสไวในถุงยามมัดไวหยอน และมัด
ไวเปน ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน.

[อธิบายการคืนใหเเกเจาของเดิมแหงภิกษุผูรบั ไป]
สองบทวา โส วา เทติ มีความวา ใหคืนอยางนี้วา ทานขอรับ !
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จีวรนี้สมควรแกทานเทานั้น ดังนี้ ก็ดี. อีกอยางหนึ่ง ก็ภิกษุหนุมนั้นถูก
พระเถระนั้น กลาวถอยคํามีอาทิอยางนี้วา คุณ ! เราไดใหจีวรแกเธอ
ดวยหวังวา จักทําวัตรและปฏิวัตร จักถืออุปชฌาย จักเรียนซึ่งธรรมใน
สํานักของเรา มาบัดนี้ เธอนั้นไมกระทําวัตร ไมถืออุปชฌาย ไมเรียน
ธรรม ดังนี้ จึงใหคืนวา ทานขอรับ ! ดูเหมือนทานพูดเพื่อตองการ
จีวร, นี้จีวรของทาน. ภิกษุผูรับไปนั้น ใหคืนแมดวยอาการอยางนี้ก็ดี.
ก็หรือวาพระเถระกลาวถึงภิกษุหนุมผูหลีกไปสูทิศวา พวกทานจงใหเธอ
กลับ. เธอไมกลับ. พระเถระสั่งวา พวกทานจงยึดจีวรกันไว ถาอยางนี้
เธอกลับเปนการดี. ถาเธอกลาววา พวกทานดูเหมือนจะพูด เพื่อตอง
การบาตรและจีวร, พวกทานจงรับเอามันไปเถิด แลวใหคืน. แมอยางนี้
ก็ชื่อวาภิกษุผูรับไปนั้นใหคืนเองก็ดี.
อนึ่ง พระเถระเห็นเธอสึกแลวกลาววา เราไดใหบาตรและจีวรแก
เธอดวยหวังวา จักกระทําวัตร บัดนี้ เธอนั้นก็สึกไปแลว. ฝายภิกษุ
หนุมที่สึกไปพูดวา ขอทานโปรดรับเอาบาตรและจีวรของทานไปเถิด
แลวใหคืน. แมอยางนี้ ก็ชื่อวาภิกษุผูรับไปนั้นนั่นแล ใหคืนเองก็ดี.
แตจะใหดวยกลาวอยางนี้วา เราใหแกเธอผูถืออุปชฌายในสํานักของเรา
เทานั้น เราไมใหแกผูถืออุปชฌายในที่อื่น, เราใหเฉพาะแกผูกระทําวัตร,
ไมใหเเกผูไมกระทําวัตร เราใหแกผูเรียนธรรมเทานั้นไมใหแกผูไมเรียน
เราใหแกผูไมสึกเทานั้น ไมใหแกผสู ึก ดังนี้ ไมควร. เปนทุกกฏแกผู
ให. แตจะใชใหนําคืนมาควรอยู. ภิกษุผูชิงเอาจีวรที่ตนสละใหแลวคืนมา
พระวินัยธรพึงปรับตามราคาสิ่งของ. คําที่เหลือในสิกขาบทนี้ ตื้น
ทั้งนั้นแล.
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สิกขาบทนี้ มี ๓ สมุฏฐาน ยอมเกิดทางกายกับจิต ๑ ทางวาจา
กับจิต ๑ ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนกิริยา สัญญาวิโมกข สจิตตกะ
โลกวัชชะ กายกรรม วจีกรรม อกุศลจิต เปนทุกขเวทนา ฉะนี้แล.
จีวรอัจฉินทนสิกขาบท จบ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๕๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับ อยู ณ พระเวฬุวัน อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นถึงคราวทําจีวร พระฉัพพัคคียขอดายเขามาเปนอันมาก
แมทําจีวรเสร็จแลว ดายก็ยังเหลืออยูเปนอันมาก จึงพระฉัพพัคคียได
ปรึกษากันวา อาวุโสทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราพากันไปขอดายแมอื่นมา
ใหชางหูกทอจีวรเถิด ครั้นไปขอดายแมอื่นมาแลว ใหชางหูกทอจีวร
แมทอจีวรแลว ดายก็ยังเหลืออยูอีกมากมาย จึงไปขอดายแมอื่นมา ให
ชางหูกทอจีวรอีกเปนครั้งที่สอง แมทอจีวรแลว ดายก็ยังเหลืออยูอีกมาก
มาย จึงไปขอดายแมอื่นมา ใหชางหูกทอจีวรอีกเปนครั้งที่สาม
ชาวบานพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดขอดายเขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวรเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใคร
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ตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดขอ
ดายเขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอขอดายเขามาเองแลว
ยังชางหูกใหทอจีวร จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดขอดายเขามาเองแลวยังชางหูกใหทอ
จีวรเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวก
ที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
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ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย ทรง
กระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รันวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๔๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใดขอดายมาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวร
เปนนิสัคคิยปาจิตตีย
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๑๕๔] บทวา อนึ่ง...ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติ
อยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม
เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชือ่ วา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบควรแกฐานะ บรรดา
ภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกัน อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคใน
อรรถนี.้
บทวา เอง คือ ขอเขามาเอง

ดายมี ๖ อยาง
ทีช่ ื่อวา ดาย นั้น มี ๖ อยาง คือ ทําดวยเปลือกไม ๑ ทําดวย
ฝาย ๑ ทําดวยไหม ๑ ทําดวยขนสัตว ๑ ทําดวยปาน ๑ ทําดวยสัมภาระ
เจือกันใน ๕ อยางนั้น ๑.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 1081

บทวา ยังชางหูก คือ ยังชางหูกใหทอ เปนทุกกฏในประโยคที่
ชางหูกจัดทําอยูนั้น เปนนิสสัคคีย ดวยไดจีวรมา จําตองเสียสละแกสงฆ
คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอดายมาเองแลวยังชางหูก
ใหทอ เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
ปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอดายมาเองแลวยังชางหูก
ใหทอ เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย
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ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับ
อาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอดายมาเองแลวยังชางหูกใหทอ
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๕๕] ใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาใหเขาทอ เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย
ใหเขาทอ ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
ใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาไมไดใหเขาทอ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
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ทุกกฏ
ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาใหเขาทอ ตองอาบัติทุกกฏ
ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาไมไดใหเขาทอ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๕๖] ภิกษุขอดายมาเพื่อเย็บจีวร ๑ ภิกษุขอดายมาทําผารัดเขา ๑
ภิกษุขอดายมาทําประคดเอว ๑ ภิกษุขอดายมาทําผาอังสะ ๑ ภิกษุขอดาย
มาทําถุงบาตร ๑ ภิกษุขอดายมาทําผากรองน้ํา ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑
ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอเพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ ภิกษุ
จายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ
ปตตวรรคที่ ๓ สิกขาบทที่ ๖
พรรณนาสุตตวิญญัตติสิกขาบท
สุตตวิญญัตติสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในสุตตวิญญัตติสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:-
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[วาดวยกําเนิดดาย ๖ ชนิด]
บทวา โขม ไดแก ดายที่ทําดวยเปลือกไมโขมะ.
บทวา กปฺปาสิก ไดแก ดายที่เกิดจากฝาย.
บทวา โกเสยฺย ไดแก ดายที่กรอดวยใยไหม.
บทวา กมฺพล ไดแก ดายทําดวยขนแกะ.
บทวา สาณ ไดแก ดายที่ทําดวยเปลือกไมสาณะ (ปาน).
บทวา ภงฺค อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ไดแก ดายที่ทําดวยปอ
ชนิดหนึ่งตางหาก. แตดายที่เขาทําผสมกันดวยสัมภาระทั้ง ๕ อยางนั่น
ผูศึกษาพึงทราบวา ภังคะ.
หลายบทวา วายาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ มีความวา ถาชางหูกไมมี
กระสวยและฟมเปนตน, เขาคิดวา เราจักนําของเหลานั้นมาจากปา จึง
ลับมีดหรือขวาน, ตั้งแตนั้นไปเขากระทําประโยคใดๆ เพื่อตองการเครื่อง
อุปกรณก็ดี เพื่อตองการจะทอจีวรก็ดี เปนทุกกฏแกภิกษุทุก ๆ ประโยค
นั้นของชางหูกในกิจทั้งปวง. เมื่อชางหูกทอผาไดดานยาวประมาณคืบ ๑
และดานกวางประมาณศอก ๑ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. แตในมหาปจจรี
ทานกลาววา เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ทุก ๆ ผัง* ( ทุก ๆ ชวงผัง) แก
ภิกษุผูใหชางหูกทออยูจนถึงที่สุด (จนสําเร็จ). แมคํานั้น ก็พงึ ทราบวา
ทานกลาวหมายเอาประมาณนี้นั่นแหละ. จริงอยู ประมาณผาอยางต่ําควร
วิกัปได จึงถึงการนับวาจีวรแล.

[อธิบายการใชชางหูกทอดวยดายกัปปยะเปนตน]
อนึ่ง บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคําวา วายาเปติ ปโยเค ทุกฺกฏ
นี้อยางนี้:- จะกลาวถึงดายกอน ที่ภิกษุขอเองเปนอกัปปยะ. ดายที่เหลือ
* ไมสําหรับถางผาที่ทอใหตงึ ปลายทั้งสองมีเข็มสําหรับเสียบที่ริมผา.
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อันบังเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงญาติเปนตน เปนกัปปยะ. แมชางหูกก็ไมใช
ญาติและไมใชคนปวารณา ภิกษุไดมาดวยการขอ เปนอกัปปยะ. ชาง
หูกที่เหลือเปนกัปปยะ. บรรดาดายและชางหูกเหลานั้น ดายที่เปนอกัปปยะ เปนนิสสัคคียแกภิกษุผูใหชางหูกที่เปนอกัปปยะทอ โดยนัยดังกลาว
แลวในกอน.
อนึ่ง เมื่อภิกษุใหชางหูกที่เปนอกัปปยะนั้นแลทอดายที่เปนกัปปยะ
เปนทุกกฏ เหมือนเปนนิสสัคคียในเบื้องตนนั่นแล. เมื่อภิกษุใหชางหูก
อกัปปยะนั้นแล ทอดายกัปปยะและอกัปปยะ ถาจีวรเปนดุจกระทงนา
เนื่องกันเทาประมาณแหงจีวรขนาดเล็ก อยางนี้ คือ ตอนหนึ่งสําเร็จ
ดวยดายกัปปยะลวน ๆ ตอนหนึ่งสําเร็จดวยดายอกัปปยะ. เปนปาจิตตีย
ในทุก ๆ ตอนที่สําเร็จดวยดายอกัปปยะ. เปนทุกกฏใน (ตอนทีส่ ําเร็จดวย
ดายเปนกัปปยะ) นอกนี้ อยางนั้นเหมือนกัน. ถามีหลายตอนหยอนกวา
ขนาดจีวรที่ควรวิกัปเปนอยางต่ํานั้น โดยที่สุด แมขนาดเทาดวงไฟก็เปน
ทุกกฏตามจํานวนตอนในทุก ๆ ตอน. ถาจีวรทอดวยดายที่คั่นลําดับกัน
ทีละเสนก็ดี ทอใหดายกัปปยะอยูทางดานยาว (ดานยืน) ใหดายอกัปปยะ
อยูทางดานขวาง (ดานพุง) ก็ด,ี เปนทุกกฏทุก ๆ ผัง.
จริงอยู เมื่อภิกษุใชใหชางหูกกัปปยะทอดายที่เปนอกัปปยะ เปน
ทุกกฏ เหมือนเปนนิสสัคคียในเบื้องตน. เมื่อภิกษุใหชางหูกกัปปยะนั้น
นั่นเอง ทอดายที่เปนกัปปยะและอกัปปยะ ถาวา มีตอนแหงดายอกัปปยะ
หลายตอนขนาดเทาจีวรอยางเล็ก หรือหยอนกวา, ในตอนดายอกัปปยะ
เหลานั้น เปนทุกกฏดวยจํานวนตอน. ในตอนดายที่เปนกัปปยะทั้งหลาย
ไมเปนอาบัติ. ถาจีวรทอดวยดายคั่นลําดับกันทีละเสนก็ดี ทอใหดาย
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กัปปยะอยูทางดานยาว (ดานยืน) ใหดายอกัปปยะอยูดานขวาง (ดานพุง)
ก็ดี, เปนทุกกฏในทุก ๆ ผัง (ทุก ๆ ชวงผัง).

[วาดวยชางหูก ๒ คนผลัดกันทอ]
ก็ถามีชา งหูก ๒ คน คนหนึ่งเปนกัปปยะ คนหนึ่งเปนอกัปปยะ
และดายก็เปนอกัปปยะ, ถาชางหูก ๒ คนนั้นผลัดกันทอ, เปนปาจิตตีย
ในทุก ๆ ผังที่ชางหูกอกัปปยะทอ เปนทุกกฏ ในจีวรที่หยอนลงมา.
เปนทุกกฏในตอนทั้งสองที่ชางหูกกัปปยะนอกนี้ทอ. ถาชางหูกทั้ง ๒ คน
จับฟมทอดวยกัน, เปนทุกกฏในทุก ๆ ผัง. ถาดายเปนกัปปยะ และ
จีวรมีตอนดวยการกั้นดังกระทงนาเปนตน, เปนทุกกฏในทุก ๆ ตอนที่
ชางหูกกัปปยะทอ. ในตอนที่ชางหูกกัปปยะนอกนี้ทอ ไมเปนอาบัติ.
ถาชางหูกทั้ง ๒ คน จับฟมทอดวยกัน เปนทุกกฏในทุก ๆ ผัง.
ถาแมดายเปนทั้งกัปปยะทั้งอกัปปยะ, ถาชางหูกทั้งสองคนนั้นผลัด
กันทอ, ในตอนที่สําเร็จดวยดายอกัปปยะ มีขนาดเทาจีวรอยางเล็ก ซึง
ชางหูกอกัปปยะทอ เปนปาจิตตีย ตามจํานวนตอน. เปนทุกกฏในตอน
ทั้งหลายที่หยอนลงมา และที่สําเร็จดวยดายกัปปยะ. เปนทุกกฏเหมือนกันใน
ตอนที่สําเร็จดวยดายอกัปปยะ ซึ่งไดขนาดหรือหยอนลงมา ที่ชางหูก
กัปปยะทอ. ในตอนที่สําเร็จดวยดายกัปปยะ ไมเปนอาบัติ.
ถาชางหูกทั้ง ๒ คนทอดวยดายที่สลับกันทีละเสนก็ดี ทอใหดาย
อกัปปยะอยูทางดานยาว (ดานยืน) ใหดายกัปปยะอยูทางดานขวาง (ดาน
พุง) ก็ดี แมทั้งสองคนจับฟมทอดวยกันก็ดี, เปนทุกกฏทุก ๆ ผัง ใน
จีวรที่ไมมีตอน. สวนเนื้อความวา ในจีวรที่มตี อนเปนทุกกฏหลายตัว
ดวยอํานาจแหงตอน นีไ้ มปรากฏในมหาอรรถกถา ปรากฏแตในมหาปจจรีเปนตน, ในอรรถกถานี้ปรากฏโดยอาการทุกอยางแล.
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ถาทั้งดายก็เปนกัปปยะ ทั้งชางหูกก็เปนกัปปยะ คือ เปนญาติ
และเปนคนปวารณา หรือภิกษุจางมาดวยมูลคา ไมเปนอาบัติ เพราะ
การใชใหทอเปนปจจัย. แตภิกษุเมื่อจะปองกันอาบัติ เพราะการลวง ๑๐
วันเปนปจจัย พึงอธิษฐานจีวรที่ทอแลวนั่นแหละ ในเมื่อหูกทีช่ างหูกทอ
ไดขนาดเทาจีวรที่ควรวิกัป. เพราะวา จีวรที่ชางหูกทอใหสําเร็จลงโดย
ลวง ๑๐ วันไป จะพึงเปนนิสสัคคีย ฉะนี้แล.
แมในจีวรที่พวกญาติเปนตนยกหูขึ้นแลวมอบถวายวา ทานผูเจริญ !
ทานพึงรับเอาจีวรนี้ เพื่อทาน ก็มีนัยอยางนี้เหมือนกัน. ถาชางหูกอัน
ภิกษุวาจางมาอยางนี้ หรือเปนผูประสงคจะถวายเสียเอง จึงกลาววา ทาน
ขอรับ ! ผมจักทอจีวรถวายทานในวันชื่อโนนแลวจักเก็บไว, และภิกษุ
ใหลวง ๑๐ วันไปจากวันที่ชางหูกนั้นกําหนดไว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
แตชางหูกกลาววา ผมจักทอจีวรเขาถวายทานแลวจักสงขาวไปใหทราบ แลว
ทําเหมือนอยางที่พูดไว, แกภิกษุที่เขาวานไป ไมบอกแกภิกษุนั้น, ภิกษุ
รูปอื่นเห็น หรือไดยินแลวบอกวา ทานขอรับ ! จีวรของทานสําเร็จแลว,
การบอกของภิกษุนี้ ไมเปนประมาณ. แตในเวลาเมื่อเธอใหลวง ๑๐ วัน
ไป จําเดิมแตวันที่เธอไดยินคําของภิกษุที่ชางหูกนั้นวานไปนั่นแหละบอก
จึงเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ถาชางหูกกลาววา กระผมทอจีวร เพื่อทานแลว จักสงไปถวาย
ในมือของภิกษุบางรูป แลวกระทําตามที่พูดนั้น, แตภิกษุที่รับจีวรไปเก็บ
ไวที่บริเวณของตน ไมบอกแกเธอ ภิกษุอื่นบางรูปกลาววา ทานขอรับ !
จีวรที่มาใหมสวยดีบางหรือ ? เธอกลาววา จีวรที่ไหนกัน คุณ ! ? ภิกษุ
นั้นจึงตอบวา ที่เขาสงมาในมือแหงภิกษุชื่อนี้, คําพูดแมของภิกษุนี้ ก็
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ไมเปนประมาณ. ตอเมื่อใดภิกษุนั้นถวายจีวร, เมื่อเธอใหลวง ๑๐ วัน
ไปนับแตวันที่ตนไดจีวรมานั้น เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. แตถา คาจางใหทอ
เปนของที่ภิกษุยังไมไดจายให, ยังรักษาอยูตราบเทาที่คาจางทํายังเหลืออยู
แมเพียงกากณิกหนึ่ง.
ขอวา อนาปตฺติ จีวร สิพฺพิตุ มีความวา ไมเปนอาบัติแกภิกษุ
ผูขอดายเพื่อตองการเย็บจีวร.
ในจีวรทั้งหลายมีวา ผารัดเขา เปนตน มีอธิบายวา คําวา อาโยเค
เปนตน เปนสัจจมีวิภัตติลงในอรรถแหงนิมิต. ไมเปนอาบัติแกภิกษุผูขอ
ดายมีผารัดเขาเปนตนเปนนิมิต. คําที่เหลือในสิกขาบทนี้ มีอรรถตื้น
ทั้งนั้นแล.
สิกขาบทนี้ มีสมุฎฐาน ๖ เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
สุตตวิญญัติสิกขาบท จบ
ปตตวรรค สิขาบทที่ ๗
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๑๕๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
บุรุษผูหนึ่ง เมื่อจะไปแรมคืนตางถิ่น ไดกลาวคํานี้กะภรรยาวา จงกะ
ดายใหแกชางหูกคนโนนใหทอจีวรแลวเก็บไว ฉันกลับมาแลวจักนิมนต
พระคุณเจาอุปนันทะใหครองจีวร
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ภิกษุรูปหนึ่ง ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ไดยินบุรุษผูนั้นกลาว
วาจานี้ จึงเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรถึงสํานัก ครั้นแลวได
กลาวคํานี้แกทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโส อุปนันทะ ทานเปน
ผูมีบุญมาก ณ สถานตําบลโนน บุรษุ ผูหนึ่ง เมื่อจะไปแรมคืนตางถิ่น
ไดกลาวคํานี้กะภรรยาวา จงกะดายใหแกชางหูกดนโนนใหทอจีวรแลว
เก็บไว ฉันกลับมาแลวจักนิมนตพระคุณเจาอุปนันทะใหครองจีวร ดังนี้
ทานพระอุปนันทะกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาเปนอุปฏฐากของผม
แมชางหูกผูนั้น
ก็เปนอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร
จึงทานพระอุปนันทศากยบุตร เขาไปหาชางหูกผูนั้นถึงบาน ครั้นแลวได
กลาวคํานี้กะชางหูกผูนั้นวา ทาน จีวรผืนนี้แล เขาใหทานทอเฉพาะเรา
ทานจงทําใหยาว ใหกวาง ใหแนน ใหเปนของที่ขึงดี ใหเปนของที่
ทอดี ใหเปนของที่สางดี และใหเปนของที่กรีดดี
ชางหูกกลาววา เขากะดายสงมาใหกระผมเทานี้เอง ขอรับ แลว
สั่งวา จงทอจีวรดวยดายเทานี้ กระผมไมสามารถจะทําใหยาว ใหกวาง
หรือใหแนนได แตสามารถจะทําใหเปนของที่ขึงดี ใหเปนของที่ทอดี
ใหเปนของสางดี และใหเปนของที่กรีดดีได ขอรับ
ทานพระอุปนันทะ กลาวรับรองวา เชิญทานชวยทําใหยาว ให
กวาง และใหแนนเถิด ความขัดของดวยดายนั้น จักไมมี
ครั้นชางหูกนําดายตามที่เขาสงมาเขาไปในหูกแลว ดายไมพอ จึง
เขาไปหาสตรีเจาของ แจงวา ตองการดาย ขอรับ
สตรีเจาของกลาวคานวา ดิฉันสั่งคุณแลวมิใชหรือวา จงทอจีวร
ดวยดายเทานี้
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ชางหูกอางเหตุวา ทานสั่งผมไวจริง ขอรับ แตพระคุณเจาอุปนันทะบอกผมอยางนี้วา เชิญทานชวยทําใหยาว ใหกวาง และใหเปนเถิด
ความขัดของดวยดายนั้น จักไมมี
จึงสตรีผูนั้นไดใหดายเพิ่มไปอีกเทาที่ใหไวคราวแรก
ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดทราบขาววา บุรุษนั้นกลับมาจากที่
แรมคืนตางถิ่นแลว จึงเขาไปหาถึงเรือนบุรุษนั้น ครั้นแลว นั่งบน
อาสนะะที่เขาจัดไว
จึงบุรุษนั้นเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร กราบแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดถามภรรยาวา จีวรที่ใหทอเสร็จแลวหรือยัง
ภรรยาตอบวา เสร็จแลว เจาคะ
บุรุษนัน้ สั่งวา จงหยิบมา ฉันจักยังพระคุณเจาอุปนันทะใหครอง
จีวร
จึงสตรีนั้นหยิบจีวรออกมาใหสามี แลวไดเลาเรื่องนั้นใหทราบ
บุรุษนั้นถวายจีวรนั้นแกทานพระอุปนันทศากยบุตรแลว ไดเพงโทษ
ติเตียนโพนทะนาขึ้น ในขณะนั้นแลวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ จะใหครองจีวรก็ทําไมไดงาย ไฉน
พระคุณเจาอุปนันทะอันเราไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาชางหูก
แลวถึงการกําหนดในจีวร
ภิกษุทั้งหลายไดยินบุรุษนั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาที่
เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา
ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร อัน
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เขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาชางหูกของเจาเรือน แลวถึงการ
กําหนดในจีวรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทาน
พระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกอนอุปนันทะ ขาววา เธออันเขาไมได
ปวารณาไวกอน ไดเขาไปหาชางหูกของเจาเรือนแลว ถึงการกําหนด
ในจีวร จริงหรือ
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ภ. เขาเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกอนโมฆบุรุษ การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
ได ไมควรทํา คนที่มิใชญาติ ยอมไมรูการกระทําอันสมควร หรือ
ไมสมควร ของที่มีอยูหรือไมมี ของคนที่มิใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น
เธออันเขาไมไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาชางหูกของเจาเรือนผูมิใช
ญาติ แลวถึงการกําหนดในจีวรได การกระทําของเธอนั้นไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปน
ไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดย
อเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปน
คนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความ
เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความ
กําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียรโดย
อเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาทีส่ มควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสม
แกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๔๖. ๗. อนึ่ง พอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูม ิใชญาติ
สั่งชางหูกใหทอจีวรเฉพาะภิกษุ ถาภิกษุนั้นเขาไมไดปวารณาไวกอน
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เขาไปหาชางหูกแลว ถึงความกําหนดในจีวรในสํานักของเขานั้นวา
จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป ขอทานจงทําใหยาว ใหกวาง ใหแนนใหเปน
ของที่ขึงดี ใหเปนของที่ทอดี ใหเปนของที่สางดี ใหเปนของที่กรีดดี
แมไฉนรูปจะใหของเล็กนอยเปนรางวัลแกทาน ครั้นกลาวอยางนี้แลว
ภิกษุนั้นใหของเล็กนอยเปนรางวัล โดยที่สุดแมสักวาบิณฑบาต เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ
สิกขาบทวิภังค
[๑๕๘] บทวา อนึ่ง...เฉพาะภิกษุ ความวา เพื่อประโยชนของ
ภิกษุ ทําภิกษุใหเปนอารมณแลว ใครจะใหภิกษุครอง
ทีช่ ื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี
ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ ชั่วอายุของบุรพชนก
ผูชื่อวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน
ผูชื่อวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรือน
บทวา ชางหูก ไดแก คนทําการทอ
ทีช่ ื่อวา จีวร ไดแก ผาจีวร ๖ ชนิด ๆ ใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองค
กําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา
บทวา ใหหอ คือ ใหทออยู
บทวา ถาภิกษุนั้น...ในสํานักของเขานั้น ไดแก ภิกษุที่เขาสั่งให
ชางหูกทอจีวรไวถวายเฉพาะ
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บทวา เขาไมไดปวารณาไวกอน คือ เปนผูอนั เขาไมไดบอกไว
กอนวา ทานเจาขา ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักทอจีวรเชนไรถวาย
บทวา เขาไปหาชางหูกแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาใน
ที่แหงใดแหงหนึ่ง
คําวา ถึงความกําหนดในจีวรนั้น คือการกําหนดในจีวรวา จีวร
ผืนนี้ทอเฉพาะรูป ขอทานจงทําใหยาว ใหกวาง ใหเเนน ใหเปนของ
ที่ขึงดี ใหเปนของที่ทอดี ใหเปนของที่สางดี ใหเปนของที่กรีดดี แม
ไฉนรูปจะใหของเล็กนอยเปนรางวัลแกทาน
คําวา ครั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุนั้นใหของเล็กนอยเปนรางวัล
โดยที่สุดแมสักวาบิณฑบาต อธิบายวา ยาคูก็ดี ขาวสารก็ดี ของเคี้ยว
ก็ดี กอนจุรณก็ดี ไมชําระฟนก็ดี ดวยเชิงชายก็ดี โดยที่สุดแมกลาว
ธรรมก็ชื่อวาบิณฑบาต เขาทําใหยาวก็ดี ใหกวางก็ดี ใหแนนก็ดี ตาม
คําของเธอเปนทุกกฏในประโยคที่เขาทํา เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา ตอง
เสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน
ขาพเจาเขาไปหาชางหูกของเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดใน
จีวร เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน
ขาพเจาไปหาชางหูกของเจาเรือนผูใชญาติ ถึงความกําหนดในจีวร
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจา
เขาไปหาชางหูกของเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจีวร เปน
ของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรแกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๕๙] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมได
ปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูกของเจาเรือนแลว ถึงความกําหนดใน
จีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไป
หาชางหูกของเจาเรือนแลว ถึงความกําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตอง
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไว
กอน เขาไปหาชางหูกของเจาเรือนแลว ถึงความกําหนดในจีวร เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ...ตองอาบัติทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ...ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๑๖๐] ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอ
เพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ ภิกษุจา ยมาดวยทรัพยของตนเอง ๑ เจาเรือนใครจะใหทอจีวรมีราคามาก ภิกษุใหทอจีวรมีราคานอย ๑ ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ
ปตตวรรคที่ ๓ สิกขาบทที่ ๗
พรรณนามหาเปสการสิกขาบท
มหาเปสการสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในมหาเปสการสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังตอไปนี้:สองบทวา สุตฺต ธารยิตฺวา ไดแก ชั่งดายใหไดกําหนดหนึ่งปละ.
บทวา อปฺปต แปลวา ใหแนน.
บทวา สุวีต ไดแก ใหเปนของที่ทอดี คือ ใหเปนของที่ทอ
เสมอในที่ทุกแหง.
บทวา สุปฺปวายิต ไดแก ขึงใหดี คือ ขึงหูกใหตึงเสมอในที่
ทุกแหง.
บทวา สุวิเลขิต แปลวา ใหเปนของสางดีดวยเครื่องสาง.
บทวา สุวิตจฺฉิต แปลวา ใหเปนของกรีดดีดวยหวี (ดวยแปรง).
อธิบายวา ใหเปนของชําระเรียบรอย.
บทวา ปฏิพทฺธ แปลวา ความขาดแคลน.
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บทวา ตนฺเต มีความวา นําเขาไปในหูกที่ขึงไปทางดานยืนนั่นแล.
(ดานยาว).
หลายบทวา ตตฺร เจโส ภิกขุ มีความวา ในคามหรือนิคมที่พวก
ชางหูกเหลานั้นอยู.
สองบทวา วิกปฺป อาปชฺเชยฺย มีความวา ถึงความกําหนดเอา
พิเศษ คือจัดแจงเอาอยางยิ่ง. แตในบาลี เพื่อทรงแสดงอาการที่เปน
เหตุใหภิกษุถึงความกําหนดเอา พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อิท โข
อาวุโส เปนตน.
สองบทวา ธมฺมป ภณติ ไดแก กลาวธรรมกถา. พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงอาการ คือการเพิ่มดายเทานั้น ดวยคําวา เขาทําใหยาว
ก็ดี ใหกวางก็ดี ใหแนนก็ดี ตามคําของภิกษุนั้น.
สองบทวา ปุพฺเพ อปฺปวาริโต ไดแก เปนผูอันเจาของแหงจีวร
ทั้งหลายมิไดปวารณาไว. คําที่เหลือมีอรรถตื้นทัง้ นั้นแล.
สิกขาบทนี้ มีสมุฎฐาน ๖ เปนกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ
ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
มหาเปสการสิกขาบท จบ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรือ่ งมหาอํามาตยคนหนึ่ง
[๑๖๑] โดยสมัยนัน้
พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ
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พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนัน้
มหาอํามาตยผูหนึ่ง เมื่อจะไปแรมคืนตางถิ่น ไดสงทูตไปในสํานักภิกษุ
ทั้งหลายวา นิมนตทานผูเจริญทั้งหลายมา ขาพเจาจักถวายผาจํานําพรรษา
ภิกษุทั้งหลายไมไป รังเกียจอยูวาพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตผาจํานํา
พรรษาแกภิกษุทั้งหลายผูออกพรรษาแลว จึงทานมหาอํามาตยผูนั้นเพง
โทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนทานผูเจริญทั้งหลาย เมื่อเราสงทูตไปแลว
จึงไดไมมาเลา เพราะเราจะไปในกองทัพ จะเปนหรือจะตายก็ยากที่จะรูได
ภิกษุทั้งหลายไดทราบขาวมหาอํามาตยผูนั้น เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุญาตอัจเจกจีวร
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถา ไมเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อรับอัจเจกจีวรแลวเก็บไวได
สมัยนัน้ ภิกษุทั้งหลายทราบพระพุทธานุญาตินั้นแลว รับอัจเจกจีวรเก็บไวลวงสมัยจีวรกาล จีวรเหลานั้น ภิกษุหอแขวนไวที่สายระเดียง
ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะไดพบเห็นจีวรเหลานั้นที่
ภิกษุทั้งหลายหอแขวนไวที่สายระเดียง ครั้นแลวไดเรียกภิกษุทั้งหลายมา
ถามวา อาวุโสทั้งหลาย จีวรเหลานี้ของใครหอแขวนไวที่สายระเดียง
ภิกษุทั้งหลายตอบวา อัจเจกจีวรของพวกกระผม ขอรับ
ทานพระอานนทซักวา เก็บไวนานเทาไรแลว
จึงภิกษุเหลานั้นไดแจงแกทานพระอานนท ตามที่ตนไดเก็บไว
นานเทาไร
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ทานพระอานนทเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย
รับอัจเจกจีวรแลว จึงไดเก็บไวลวงสมัยจีวรกาลเลา แลวกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลายรับอัจเจกจีวรแลว
เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไม
ใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น
จึงไดรับอัจเจกจีวรแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาลเลา การกระทําของ
ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดย
ที่เเท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไม
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชน
บางพวกที่เลื่อมใส

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว
ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ
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เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นา
เลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑
กอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๔๗. ๘. วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือน แหงเดือนกัตติกา ยังไม
มาอีก ๑๐ วัน อัจเจกจีวรเกิดขึ้นแกภิกษุ ภิกษุรูวาเปนอัจเจกจีวร
พึงรับไวได ครั้นรับไวแลว พึงเก็บไวไดจนตลอดสมัยที่เปนจีวรกาล
ถาเธอเก็บไวยิ่งกวานั้น เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องมหาอํามาตยคนหนึ่ง จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๑๖๒] บทวา ยังไมมาอีก ๑๐ วัน คือ กอนวันปวารณา ๑๐ วัน
บทวา วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือน แหงเดือนกัตติกา นั้น คือวัน
ปวารณา ทานกลาววาวันเพ็ญเดือนกัตติกา
ที่ชื่อวา อัจเจกจีวร อธิบายวา บุคคลประสงคจะไปในกองทัพก็ดี
บุคคลประสงคจะไปแรมคืนตางถิ่นก็ดี บุคคลเจ็บไขก็ดี สตรีมีครรภก็ดี
บุคคลยังไมมีศรัทธา มามีศรัทธาเกิดขึ้นก็ดี บุคคลที่ยังไมเลื่อมใส มามี
ความเลื่อมใสเกิดขึ้นก็ดี ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา นิมนต
ทานผูเจริญมา ขาพเจาจัดถวายผาจํานําพรรษา ผาเชนนี้ชื่อวาอัจเจกจีวร
คําวา ภิกษุรูวาเปนอัจเจกจีวร พึงรับไวได ครั้นรับไวแลว พึง
เก็บไวไดจนตลอดสมัยที่เปนจีวรกาล ดังนี้นั้น คือ พึงทําเครื่องหมาย
วา นี้อัจเจกจีวร แลวเก็บไว
ที่ชื่อวา สมัยที่เปนจีวรกาล คือ เมื่อไมไดกรานกฐิน ไดทาย
ฤดูฝน ๑ เดือน เมื่อกรานกฐินแลว ไดขยายออกไปเปน ๕ เดือน
คําวา ถาเธอเก็บไวยิ่งกวานั้น คือ เมื่อไมไดกรานกฐิน เก็บไว
ลวงเลยวันสุดทายแหงฤดูฝน เปนนิสสัคคีย เมื่อไดกรานกฐินแลว เก็บ
ไวลวงเลยวันกฐินเดาะ เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ
คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละอัจเจกจีวรนั้น
อยางนี้:-
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วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของขาพเจา เก็บไวลวงเลยสมัย
จีวรกาล เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงพึงขาพเจา อัจเจกจีวรผืนนี้ของภิกษุมี
ชื่อนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของขาพเจา เปนไวลวงเลยสมัย
จีวรกาล เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกทาน
ทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทัง้ หลาย ของจงฟงขาพเจา ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของภิกษุมี
ชื่อนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความ
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พรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหผาอัจเจกจีวร
ผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของขาพเจา เก็บไวลวงเลยสมัยจีวรกาล
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกทาน
ดังนี้.
บทภาชนีย

นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๖๓] อัจเจกจีวร ภิกษุสําคัญวาเปนอัจเจกจีวร เก็บไวลวงสมัย
จีวรกาล เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
อัจเจกจีวร ภิกษุสงสัย เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย
อัจเจกจีวร ภิกษุสาํ คัญวามิใชอัจเจกจีวร เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เก็บไวลวง
สมัยจีวรกาล เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดวิกัป ภิกษุสําคัญวาวิกัปแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
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จีวรยังไมไดสละ ภิกษุสําคัญวาสละแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เก็บไวลว งสมัยจีวร
กาล เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เก็บไวลวงสมัย
จีวรกาล เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว เก็บไวลวงสมัย
จีวรกาล เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดสละ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ
ไมใชอจั เจกจีวร ภิกษุสําคัญวาอัจเจกจีวร ตองอาบัติทุกกฏ
ไมใชอจั เจกจีวร ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ไมใชอจั เจกจีวร ภิกษุสําคัญวาไมใชอัจเจกจีวร...ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๖๔] ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภิกษุวิกัป ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ จีวร
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หาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑ จีวรถูกไฟไหม ๑ จีวรถูกชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือ
วิสาสะ ๑ ในภายในสมัย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ
ปตตวรรคที่ ๓ สิกขาบทที่ ๘
พรรณนาอัจเจกจีวรสิกขาบท
อัจเจกจีวรสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาว
ตอไป:- ในอัจเจกจีวรสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา ทสาหานาคต มีความวา วันทั้งหลาย ๑๐ ชื่อวา ทสาหะ.
(วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือนแหงเดือนกัตติกา) ยังไมมาโดยวัน ๑๐ นั้น
ชื่อวา ทสาหานาคตะ. อธิบายวา ยังไมมาถึง ๑๐ วัน. ในวันปุรณมีที่
ยังไมมาถึงอีก ๑๐ วันนัน้ . ทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ ดวย
อํานาจแหงอัจจันตสังโยค. เพราะเหตุนั้นแล ในบทภาชนะแหงบทวา
ทสาหานาคต นั้น จึงตรัสวา ทสาหานาคตาย.
ก็คําวา ปวารณาย นี้ เปนคําประกอบตามหลัง เพื่อความไมฉงน
เพื่อจะแสดงปวารณาที่ตรัสไววา ทสาหานาคตา โดยสรูป.

[อธิบายการเกิดแหงอัจเจกจีวร]
บทวา กตฺติกเตมาสิกปุณฺณม แปลวา วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือน
แหงเดือนกัตติกาตน. แมในบทวา กตฺติกเตมาสิกปุณฺณม นี้ ก็เปน
ทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ โดยนัยกอนเหมือนกัน เพราะ
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ประกอบตามหลังบทตน. มีคําอธิบายวา วันมหาปวารณาแรก ตรัสเรียก
วา ทสาหานาคตา ตั้งแตกาลใดไป. ถาแมนวาอัจเจกจีวร พึงเกิดขึ้น
แกภิกษุแนนอนตลอดวันเหลานั้นทีเดียว (ใน ๑๐ วันนั้น วันใดวันหนึ่ง).
ภิกษุรูวา นี้เปนอัจเจกจีวร (จีวรรีบดวน) พึงรับไวไดเเมทั้งหมด.
ดวยคําวา ทสาหานาคต กตฺติกเตมาสิกปุณฺณม นั้น เปนอัน
พระองคทรงแสดงกาลเปนที่เก็บจีวรซึ่งเกิดขึ้นจําเดิมแตวันที่ ๕ ค่ํา แหง
ชุณหปกษของเดือนปวารณา. ก็กาลเปนที่เก็บจีวรนั่นสําเร็จดวยคําวา พึง
ทรงอติเรกจีวรได ๑๐ วัน เปนอยางยิ่ง นี้ ก็จริงแล แตทรงแสดง
เรื่องเหมือนไมเคยมี ดวยอํานาจแหงเรื่องที่เกิดขึ้น แลวทรงตั้งสิกขาบท
ไว.
จีวรรีบดวนตรัสเรียกวา อัจเจกจีวร. ก็เพื่อแสดงจีวรนั้นเปนผา
รีบดวน จึงตรัสคําวา บุคคลประสงคจะไปในกองทัพก็ดี เปนตน .
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา สทฺธา นี้ ทรงแสดงเหตุเพียง
สัทธาธรรมดาเทานั้น.
ดวยบทวา ปสาโท นี้ ทรงแสดงสัทธาอยางแรงกลา มีความ
ผองใสดี.
จีวรที่ทายกมีความประสงคจะถวายดวยเหตุเหลานี้จึงสงทูตมา หรือ
มาบอกเองอยางนี้วา ขาพเจาจักถวายผาจํานําพรรษา ไดชื่อวา อัจเจกจีวร ในคําวา เอต อจฺเจกจีวร นาม นี้แล. แตถึงจีวรที่ภิกษุปจจุทธรณ
(ถอน) แมซึ่งจีวรที่มิใชอัจเจกจีวร อันเกิดขึ้นตั้งแตวัน ๖ ค่ําแลว เก็บ
ไว ก็ไดบริหารนี้เหมือนกัน .
หลายบทวา สฺาณ กตฺวา นิกฺขิปตฺพฺพ ไดแก พึงทําเครื่องหมาย
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บางอยางแลว เก็บไว. คําวา พึงทําเครื่องหมายแลวเก็บไว นี้ พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสไวทําไม ? เพราะวา ถาภิกษุทั้งหลายแจกอัจเจกจีวรนั้น
กอนวันปวารณา, ภิกษุที่ไดผาอัจเจกจีวรนั้นไป ตองไมเปนผูขาดพรรษา.
แตถาเปนผูขาดพรรษา จีวรจะกลายเปนของสงฆไปเสีย; เพราะฉะนั้น
จักตองกําหนดแจกใหดี; (เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํานี้ไว).
คําอยางนี้วา อจฺเจกจีวเร อจฺเจกจีวรสฺี เปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาเฉพาะจีวรที่แจกกันไปแลว. แตถา ยังไมไดแจก
กัน หรือเปนจีวรที่เก็บไวในเรือนคลังของสงฆ, แมในเพราะลวงสมัยไป
ก็ไมเปนอาบัติ. อติเรกจีวรไดบริหาร ๑๐ วัน ดวยประการฉะนี้ ไตรจีวร
ไมมีบริหารเลยแมวันเดียว.
ผูศึกษาพึงทราบวา จีวร คือ ผาอาบน้ําฝนที่ยังไมไดทํา เมื่อ
ไมไดกรานกฐิน ไดบริหาร ๕ เดือน, เมื่อเพิ่มฤดูฝน (เพิ่มอธิกมาส)
ไดบริหาร ๖ เดือน, เมื่อไดกรานกฐินไดบริหารอีก ๔ เดือน, ไดบริหาร
อีกหนึ่งเดือน ดวยอํานาจการอธิษฐานใหเปนจีวรเดิม เมื่อมีความหวังจะ
ได (ผา) ในวันสุดทายแหงฤดูหนาว รวมเปนไดบริหาร ๑๑ เดือน
อยางนี้. อัจเจกจีวร เมื่อไมไดกรานกฐิน ไดบริหาร ๑ เดือนกับ ๑๑ วัน,
เมื่อไดกรานกฐิน ไดบริหาร ๕ เดือนกับ ๑๑ วัน, ตอจากนั้นไป ไม
ไดบริหาร แมวันเดียว.
บทวา อนจฺเจกจีวเร ไดแก ในจีวรอื่นที่คลายกับอัจเจกจีวร. คํา
ที่เหลือในสิกขาบทนี้ ตืน้ ทั้งนั้นแล.
สิกขาบทนี้ มีกฐินเปนสมุฏฐาน เปนอกิริยา โนสัญญาวิโมกข
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อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ กายกรรม วจีกรรม มีจิต ๓ มีเวทนา ๓
ฉะนี้แล.
อัจเจกจีวรสิกขาบท จบ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๑๖๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแลวยับยั้งอยูในเสนาสนะปา พวกโจรเดือน ๑๒
เขาใจวา ภิกษุทั้งหลายจึงไดลาภแลว จึงพากันเที่ยวปลน ภิกษุทั้งหลาย
ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ทรงอนุญาตใหเก็บจีวรไวในละแวกบาน
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอยูในเสนาสนะปา เก็บไตร
จีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตใหภิกษุผูอยูในเสนาสนะปา เก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวก
บานได จึงเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน
๖ คืน จีวรเหลานั้นหายบาง ฉิบหายบาง ถูกไฟไหมบาง ถูกหนูกัด
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บาง ภิกษุทั้งหลายมีแตผาไมดี มีแตจีวรปอน จึงถามกันขึ้นอยางนี้วา
ทานทั้งหลาย เพราะเหตุใด พวกทานจึงมีแตผาไมดี มีแตจีวรปอน
ครั้นแลวภิกษุเหลานั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผู
ใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายจึง
เก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืนเลา
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุเก็บไตรจีวรผืนใด
ผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืน จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การ
กระทําของพวกภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร
ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น
จึงไดเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งในละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖
คืนเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แทการกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น
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นั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อ
ความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมพี ระภาคเจาทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยาย ดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสัง่ กะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความ
รับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:-
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พระบัญญัติ
๔๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุจําพรรษาแลว จะอยูในเสนาสนะปา ที่
รูกันวาเปนที่มีรังเกียจ มีภัยจําเพาะหนา ตลอดถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒
ปรารถนาอยู พึงเก็บจีวร ๓ ผืน ๆ ใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได
และปจจัยอะไร ๆ เพื่อจะอยูปราศจากจีวรนั้น จะพึงมีแกภิกษุนั้น
ภิกษุนั้นพึงอยูปราศจากจีวรนั่นได ๖ คืนเปนอยางยิ่ง ถาเธออยูปราศ
ยิ่งกวานั้น เวนไวแตภิกษุไดสมมติ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ

สิกขาบทวิภงั ค
[๑๖๖] บทวา อนึ่ง...จําพรรษาแลว คือ ภิกษุออกพรรษาแลว
วันเพ็ญเดือน ๑๒ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ตรงกับวันปุรณมีดิถีเปน
ที่เต็ม ๔ เตือน ในกัตติกมาส
คําวา เสนาสนะปา เปนตน ความวา เสนาสนะที่ชื่อวา ปา
นั้นมีระยะไกล ๕๐๐ ชัว่ ธนูเปนอยางนอย
ที่ชื่อวา เปนที่รังเกียจ คือ ในอาราม อุปจารแหงอาราม มี
สถาน ที่อยู ที่กิน ที่ยืน ที่นั่ง ที่นอน ของพวกโจรปรากฏอยู
ทีช่ ื่อวา มีภัยเฉพาะหนา คือ ในอาราม อุปจารแหงอาราม มี
มนุษยถูกพวกโจร ฆา ปลน ทุบตี ปรากฏอยู
คําวา ภิกษุ...จะอยูใ นเสนาสนะปา... ความวา ภิกษุจะยับยั้งอยู
ในเสนาสนะเห็นปานนั้น.
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บทวา ปรารถนาอยู คือ พอใจอยู
คําวา จีวร ๓ ผืน ๆ ใดผืนหนึ่ง ไดแก ผาสังฆาฏิ ผาอุตราสงค
หรือผาอันตรายวาสก
คําวา พึงเก็บ...ไวในละแวกบานได คือ พึงเก็บไวในโคจรคาม
โดยรอบได
คําวา และปจจัยอะไร ๆ เพื่อจะอยูปราศจากจีวรนั้น จะพึงมี
แกภิกษุนั้น คือ มีเหตุ มีกิจจําเปน
คําวา ภิกษุนั้นพึงอยูปราศจากจีวรนั้นได ๖ คืนเปนอยางยิ่ง ความ
วา พึงอยูปราศจากไดเพียง ๖ คืนเปนอยางมาก.
บทวา เวนไวแตภิกษุไดสมมติ คือ ยกเวนภิกษุผูไดรับสมมติ
คําวา ถาเธออยูปราศยิ่งกวานั้น ความวา เมื่ออรุณที่ ๗ ขึ้นมา
จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือ
บุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวเกิน ๖ คืน เปน
ของจําจะสละ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ ขาพเจาสละจีวรนี้แกสงฆ
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึง
ที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวเกิน ๖ คืน
เปนของจําจะสละ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แก
ทานทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่ง
กระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวเกิน ๖ คืน เปนของ
จําจะสละ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย

นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๖๗] จีวรเกิน ๖ คืน ภิกษุสําคัญวาเกิน อยูปราศ เวนไวแต
ภิกษุไดสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรเกิน ๖ คืน ภิกษุสงสัย อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรเกิน ๖ คืน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อยูปราศ เวนไวเเตภิกษุ
ไดสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดถอน ภิกษุสําคัญวาถอนแลว อยูปราศ เวนไวแต
ภิกษุไดสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมไดสละ ภิกษุสําคัญวาสละแลว อยูปราศ เวนไวเเตภิกษุ
ไดสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว อยูป ราศ เวนไวเเตไดสมมติ
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว อยูปราศ เวนไวแต
ภิกษุไดสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว อยูป ราศ เวน
ไวเเตภิกษุไดสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
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จีวรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว อยูปราศ เวนไว
แตภิกษุไดสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุไมไดสละ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ
จีวรยังไมถึง ๖ ราตรี ภิกษุสําคัญวาเกิน...ตองอาบัติทุกกฏ
จีวรยังไมถึง ๖ ราตรี ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
จีวรยังไมถึง ๖ ราตรี ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ๖ ราตรี บริโภค
ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๖๘] ภิกษุอยูปราศ ๖ ราตรี ๑ ภิกษุอยูป ราศไมถึง ๖ ราตรี ๑
ภิกษุอยูปราศ ๖ ราตรีแลวกลับมายังคามสีมา อยูแลวหลีกไป ๑ ภิกษุ
ถอนเสียภายใน ๖ ราตรี ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ จีวรหาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑
จีวรถูกไฟไหม ๑ จีวรถูกชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุไดสมมติ ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ
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ปตตวรรคที่ ๓ สิกขาบทที่ ๙
พรรณนาสาสังกสิกขาบท
สาสังกสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาวตอไป:ในสาสังกสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังตอไปนี้:สองบทวา วุฏวสฺสา อารฺเกสุ มีความวา ภิกษุทั้งหลาย
เหลานั้น แมในกาลกอน ก็อยูในปาเหมือนกัน. แตภิกษุเหลานั้นอยู
จําพรรษาในเสนาสนะใกลเเดนบาน ดวยสามารถแหงปจจัย เพราะเปน
ผูมีจีวรคร่ําครา เปนผูมีจีวรสําเร็จแลว ปรึกษากันวา บัดนี้พวกเราหมด
กังวลแลว จักกระทําสมณธรรม จึงพากันอยูในเสนาสนะปา.
บทวา กตฺติกโจรกา ไดแก พวกโจรในเดือน ๑๒.
บทวา ปริปาเตนฺติ มีความวา ยอมรบกวน คือ วิ่งขวักไขวไป
มาในที่นั้น ๆ แลวทําใหหวาดเสียว ใหหนีไป.
สองบทวา อนฺตรฆเร นิกขฺ ิปตุ ไดแก เพื่อเก็บไวในภายในบาน.
พระผูมพี ระภาคเจา ทรงอนุญาตใหเก็บไวในละแวกบาน เพื่อ
สงวนจีวรไว เพราะธรรมดาวา ปจจัยทั้งหลาย เปนของหาไดยากโดย
ชอบธรรม, จริงอยู ภิกษุผูมีความขัดเกลา ไมอาจเพื่อจะขอจีวร แม
กะมารดา. แตพระองคไมทรงหามการอยูปา เพราะเปนการสมควรแก
ภิกษุทั้งหลาย.
ในคําวา อุปวสฺส โข ปน นี้ มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้:บทวา อุปวสฺส คือ เขาอยูแลว. มีคําอธิบายวา เขาอยูจําพรรษา
แลว. แทจริง บัณฑิตพึงเห็นนิคหิตในคําวา อุปวสฺส นี้ ดุจในคํามี
คําวา อุปสมฺปชฺช เปนตน. ความวา เขาถึงฤดูฝนและอยูแลว (เขาจํา
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พรรษาและปวารณาแลว). และบทวา อุปวสฺส นี้ สัมพันธดว ยคํานี้วา
ตถารูเปสุ ภิกฺขุ เสนาสเนสุ วิหรนฺโต แปลวา ภิกษุอยูในเสนาสนะ
เห็นปานนั้น.
ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ? ทานกลาวไววา ภิกษุเขาถึงฤดูฝน
และอยูแลว (เขาจําพรรษาและปวารณาแลว) จะอยูในเสนาสนะปาที่รูกัน
วาเปนที่รังเกียจ มีภัยจําเพาะหนาเห็นปานนั้น ตลอดกาลอันเปนที่สุดแหง
วันเพ็ญเดือนกัตติกาหลัง ตอจากนั้นมา เมื่อปรารถนาพึงเก็บจีวร ๓ ผืน
ผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได
อนึ่ง เพราะวา ภิกษุใด เขาจําพรรษาแลว อยูมาจนถึงวันเพ็ญ
เดือนกัตติกาตน, ภิกษุรูปนั้น เปนผูอยูภายในแหงพวกภิกษุผูอยูจําพรรษา
แลว; ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะไมทรงทําการวิจารณพยัญชนะ
ที่รกรุงรังยิ่งนี้ แสดงบุคคลผูควรแกการเก็บจีวรอยางเดียวในบทภาชนะ
จึงตรัสคําวา วุฏวสฺสาน ดังนี้. ถึงบทวา วุฏวสฺสาน นั้น ก็สัมพันธ
กับคํานี้วา ภิกษุเมื่ออยูในเสนาสนะ. จริงอยู ในคําวา วุฏวสฺสาน นี้
มีใจความดังนี้วา อยูในเสนาสนะทั้งหลาย ของพวกภิกษุผูอยูจําพรรษา
แลว. มีคําอธิบายวา ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอยูภายในแหงภิกษุทั้งหลายผูเห็น
ปานนี้. ลักษณะแหงปา ขาพเจาไดกลาวแลวในวรรณนาแหงอทินนาทาน.
สวนความแปลกกันดังตอไปนี้:- ถาวา วัดมีเครื่องลอม พึงวัดตั้งแต
เสาเขื่อนแหงบานซึ่งมีเครื่องลอม และจากสถานที่ควรลอมแหงบานที่ไม
ไดลอมไป จนถึงเครื่องลอมวัด. ถาเปนวัดที่ไมไดลอม, สถานที่ใดเปน
แหงแรกเขาทั้งหมด จะเปนเสนาสนะก็ดี โรงอาหารก็ดี สถานที่ประชุม
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ประจําก็ดี ตนโพธิ์ก็ดี เจดียก็ดี, ถาแมนมีอยูหางไกลจากเสนาสนะ,
พึงวัดเอาที่นั้นใหเปนเขตกําหนด.
ถาแมนวา มีหมูบานอยูใกล, พวกภิกษุอยูที่วัด ยอมไดยินเสียง
ของพวกชาวบาน, แตไมอาจจะไปทางตรงได เพราะมีภูเขาและแมน้ํา
เปนตนกั้นอยู และทางใดเปนทางตามปกติของบานนั้น ถาแมนจะตอง
โดยสารไปทางเรือ, ก็พึงกําหนดเอาที่หารอยชั่วธนู จากบานโดยทางนั้น.
แตภิกษุใดปดกั้นหนทางในที่นั้น ๆ เพื่อยังบานใกลใหถึงพรอมดวยองค
ภิกษุนี้ พึงทราบวา ผูขโมยธุดงค.
บทวา สาสงฺกสมฺมตาน แปลวา รูกันวา เปนที่มีรังเกียจ.
อธิบายวา เขารูกันแลวอยางนั้น. แตในบทภาชนะ เพื่อจะทรงแสดง
การณเปนเหตุใหเสนาสนะเหลานั้นเปนที่รูกันวา เปนที่มีรังเกียจ จึงตรัส
คํามีวา อาราเม อารามูปจาเร เปนตน. เสนาสนะที่เปนไปกับดวยภัย
เฉพาะหนา ชื่อวา สปฏิภยะ (มีภัยเฉพาะหนา). อธิบายวา มีภัยรายแรง
ชุกชุม. แตในบทภาชนะ เพื่อทรงแสดงการณเปนเหตุใหเสนาสนะ
เหลานั้นเปนที่มีภัยจําเพาะหนา จึงตรัสคําวา อาราเม อารามูปจาเร
เปนตน.
ขอวา สมนฺตา โคจรคาเม นิกขฺ ิเปยฺย มีความวา เมื่อมีองคครบ
พึงเก็บไว ในโคจรคามที่ตนพอใจ ในทุกทิศาภาคโดยรอบแหงเสนาสนะ
ในเสนาสนะปานั้น มีองคสมบัติดังตอไปนี้:- ภิกษุเขาพรรษา
ในวันเขาพรรษาแรก ปวารณาในวันมหาปวารณา, นี้เปนองคอันหนึ่ง.
ถาภิกษุเขาพรรษาในวันเขาพรรษาหลังก็ดี มีพรรษาขาดก็ดี ยอมไมได
เพื่อจะเก็บไว. เปนเดือน ๑๒ เทานั้น, นี้เปนองคที่ ๒. นอกจากเดือน
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๑๒ ไป ยอมไมไดเพื่อจะเก็บ. เปนเสนาสนะที่ประกอบดวยประมาณ
อยางต่ํา ๕๐๐ ชั่วธนูเทานั้น, นี้เปนองคที่ ๓. ในเสนาสนะที่มีขนาด
หยอน หรือมีขนาดเกินคาวุตไป ยอมไมได (เพื่อจะเก็บไว). จริงอยู
ภิกษุเที่ยวบิณฑบาตแลวอาจเพื่อกลับมาสูวัดทันเวลาฉัน ในเสนาสนะใด,
เสนาสนะนั้น ทรงประสงคเอา ในสิกขาบทนี้. แตภิกษุผูรับนิมนตไว
ไปสิ้นทางกึ่งโยชนบาง โยชนหนึ่งบาง แลวกลับมาเพื่อจะอยู. ที่นี้ไมใช
ประมาณ. เปนเสนาสนะมีความรังเกียจ และมีภัยเฉพาะหนาเทานั้น, นี้
เปนองคที่ ๔ จริงอยู ภิกษุผูอยูในเสนาสนะ ไมมีความรังเกียจ ไมมีภัย
เฉพาะหนา แมประกอบดวยองคก็ไมได เพื่อจะเก็บไว ฉะนี้แล.
สองบทวา อฺตฺร ภิกฺขุสมฺมติยา มีความวา เวนไวเเตโกสัมพิกสมมติ ที่ทรงอนุญาตไวในอุทโทสิตสิกขาบท. ก็ถาวา มีภิกษุได
สมมตินั้นไชร, จะอยูปราศจากเกิน ๖ ราตรีไปก็ได.
คําวา ปุน คามสีม โอกฺกมิตฺวา มีความวา ถามีเสนาสนะอยูทาง
ทิศตะวันออกจากโคจรคาม และภิกษุนี้ จะไปยังทิศตะวันตก, เธอไม
อาจจะมายังเสนาสนะใหทันอรุณที่ ๗ ขึ้น แวะลงสูแมคามสีมาพักอยูใน
สภาหรือในที่แหงใดแหงหนึ่ง ทราบขาวคราวแหงจีวรแลวจึงหลีกไป
ควรอยู.
ภิกษุผูไมอาจอยางนั้น พึงยืนอยูในที่ที่ตนไปแลวนั้นนั่นแล ปจจุทธรณ (ถอน) เสีย. จีวรจักตั้งอยู ในฐานแหงอติเรกจีวร ฉะนีแ้ ล. คํา
ที่เหลือในสิกขาบทนี้ ตื่นทั้งนั้นแล.
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สิกขาบทนี้ มีกฐินเปนสมุฏฐาน เกิดขึ้นทางกายกับวาจา ๑ ทาง
กายวาจากับจิต ๑ เปนอกิริยา โนสัญญาวิโมกข อจิตตกะ ปณณัตติวัชชะ
กายกรรม วจีกรรม มีจติ ๓ มีเวทนา ๓ ดังนี้แล.
สาสังกสิกขาบท จบ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรือ่ งพระฉัพพัคคีย
[๑๖๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น
ในพระนครสาวัตถี มีชาวบานหมูหนึ่ง จัดภัตตาหารพรอมทั้งจีวรไวถวาย
สงฆ ดวยตัง้ ใจวาจักใหฉันแลวจึงใหครองจีวร ณ เวลาเดียวกันนั้นแล
พระฉัพพัคคียไดเขาไปหาชาวบานหมูนั้น ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะชาวบาน
หมูนั้นวา ทานทั้งหลาย ขอพวกทานจงใหจีวรเหลานี้แกพวกอาตมา
ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา พวกกระผมจะถวายไมได
เพราะพวกกระผม จัดภิกษาหารพรอมทั้งจีวรไดถวายแกพระสงฆทุกป
พระฉัพพัคคียกลาววา ดูกอนทานทั้งหลาย ทายกของสงฆมีมาก ภัตตาหารของสงฆก็มีมาก พวกอาตมาอาศัยพวกทาน เห็นอยูแตพวกทาน จึง
อยูในที่นี้ ถาพวกทานไมใหแกพวกอาตมา เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาจัก
ใหแกพวกอาตมา ขอพวกทานจงใหจีวรเหลานี้ แกพวกอาตมาเถิด
เมื่อชาวบานหมูนั้น ถูกพระฉัพพัคคียแคนได จึงไดถวายจีวรตาม
ที่ไดจัดไวแกพระฉัพพัคคียแลวอังคาสพระสงฆเฉพาะภัตตาหาร
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บรรดาภิกษุที่ทราบวา
เขาจัดภัตตาหารพรอมทั้งจีวรไวถวาย
พระสงฆ แตไมทราบวา เขาไดถวายจีวรแกพระฉัพพัคคียไปแลว จึง
ไดกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอพวกทานจงนอมถวายจีวรแกพระสงฆ
เถิด
ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา จีวรตามที่ไดจัดไวไมมี เพราะ
พระคุณเจาเหลาพระฉัพพัคคียนอมไปเพื่อตนแลว
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขา ตางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
รูอยู จึงไดนอมลาภที่เขานอมไวเปนของจะถวายสงฆมาเพื่อตนเลา แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา

ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจารับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู นอมลาภที่เขา
นอมไวเปนของจะถวายสงฆมาเพื่อตน จริงหรือ
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา

ทรงติเตียน
พระผูมพี ระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกอ นโมฆบุรุษทั้งหลาย
การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกจิ ของ
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอรูอยู จึงไดนอมลาภที่เขา
นอมไวเปนของจะถวายสงฆมาเพื่อตนเลา การกระทําของพวกเธอนั่น
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ไมเปนไปเพื่อความเสื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของพวก
เธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และ
เพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว

ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้
แลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก
ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความ
เกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่
นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย
ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อ
ความรับวาดีแหงสงฆ เพื่อความสําราญแหงสงฆ เพื่อขมบุคคล
ผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกัน
อาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดใน
อนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง
อยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๔๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู นอมลาภที่เขานอมไวเปนของจะ
ถวายสงฆมาเพื่อตน เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ
สิกขาบทวิภังค
[๑๗๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการ
งานอยางใด มีชาติอยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางโด มีปกติอยางใด
มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม เปนนวกะ
ก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อนึ่ง...ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชือ่ วา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ
โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกขุ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมนชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวาภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทให
ดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น
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ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกัน อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ
ควรแกฐานะ นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
ทีช่ ื่อวา รูอยู คือ รูเ อง หรือคนอื่นบอกเธอ หรือเจาตัวบอก
ทีช่ ื่อวา เปนของจะถวายสงฆ ไดแก ของที่ถวายแลว บริจาค
แลว แกสงฆ
ทีช่ ื่อวา ลาภ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขาร
อันเปนปจจัยของภิกษุไข โดยที่สุด แมกอนแหงจุรณ ไมชําระฟน ดาย
ชายผา
ที่ชื่อวา ที่เขานอมไว คือ เขาไดเปลงวาจาไววา จักถวาย จัก
กระทํา ภิกษุนอมมาเพื่อตน ในประโยคที่ทําเปนทุกกฏ ไดมาเปนนิสสัคคีย
คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละลาภนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ลาภนี้เขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ ขาพเจารู
อยู นอมมาเพื่อตน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละลาภนี้แกสงฆ
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนลาภที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ลาภนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
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ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่
แลว สงฆพึงใหลาภนี้แกภิกษุมีชื่อนี้

เสียสละแกคณะ
ภิกษุรปู นั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ลาภนี้เขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ ขาพเจารู
อยู นอมมาเพื่อตน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละลาภนี้แกทาน
ทั้งหลาย
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ
พึงคืนลาภที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา ลาภนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของ
ทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหลาภนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.

เสียสละแกบุคคล
ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา
นั่งกระโหยงเทาประณมมือ กลาวอยางนี้วา
ทาน ลาภนี้เขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ ขาพเจารูอยู
นอมมาเพื่อตน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละลาภนี้แกทาน
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ
พึงคืนลาภที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหลาภนี้แกทาน ดังนี้.
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บทภาชนีย

นิสสัคคิยปาจิตตีย
ลาภที่เขานอมไว ภิกษุสําคัญวาเขานอมไว นอมมาเพื่อตน เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย

ทุกกฏ
ลาภที่เขานอมไว ภิกษุสงสัย นอมมาเพื่อตน ตองอาบัติทุกกฏ

ไมตองอาบัติ
ลาภที่เขานอมไว ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดนอมไว นอมมาเพื่อตน
ไมตองอาบัติ

ทุกกฏ
ลาภที่เขานอมไวเพื่อสงฆ ภิกษุนอมมาเพื่อสงฆหมูอื่นก็ดี เพื่อ
เจดียก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
ลาภที่เขานอมไวเพื่อเจดีย ภิกษุนอมมาเพื่อเจดียอื่นก็ดี เพื่อสงฆ
ก็ดี เพื่อคณะก็ดี เพื่อบุคคลก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
ลาภที่เขานอมไวเพื่อบุคคล ภิกษุนอมมาเพื่อบุคคลอื่นก็ดี เพื่อ
สงฆก็ดี เพื่อคณะก็ดี เพื่อเจดียก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ
ลาภที่เขาไมไดนอมไว ภิกษุสําคัญวาเขานอมไว นอมมาเพื่อตน
ตองอาบัติทุกกฏ
ลาภที่เขาไมไดนอมไว ภิกษุสงสัย...ตองอาบัติทุกกฏ
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ไมตองอาบัติ
ลาภที่เขาไมไดนอมไว ภิกษุสําคัญวา เขาไมไดนอมไว นอมมา
เพื่อตน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๗๑] ภิกษุอันพวกทายกถามวา จะถวายที่ไหน ดังนี้ บอก
แนะนําวา ไทยธรรมของพวกทาน พึงไดรับการใชสอย พึงไดรับการ
ปฏิสังขรณ หรือพึงตั้งอยูไดนาน ในที่ใด ก็หรือจิตของพวกทานเลื่อมใส
ในภิกษุรูปใด ก็จงถวายในที่นั้น หรือภิกษุรูปนั้นเถิดดังนี้ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ
นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๓ จบ
หัวขอประจําเรือ่ ง
๑. ปตตสิกขาบท
วาดวยบาตร
๒. อูนปญจพันธนสิกขาบท วาดวยบาตรมีแผลหยอนหา
๓. เภสัชชสิกขาบท
วาดวยเภสัช
๔. วัสสิกสาฏิกสิกขาบท
วาดวยผาอาบน้ําฝน
๕. จีวรอัจฉินทนสิกขาบท วาดวยการใหจีวรแลวชิงเอามา
๖. สุตตวิญญัตติสิกขาบท วาดวยการขอดายมาเอง
๗. เปสการสิกขาบท
วาดวยการสั่งชางหูก ใหทอจีวร
๘. อัจเจกจีวรสิกขาบท
วาดวยอัจเจกจีวร

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 1129

๙. สาสังกสิกขาบท

วาดวยเสนาสนะปาเปนที่มีรังเกียจ
และ
๑๐. ปริณตสิกขาบท
วาดวยการนอมลาภ ที่เขาจะถวาย
เปนของสงฆ
รวม ๑๐ สิกขาบทเหลานี้ พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลวดังนี้แล.
บทสรุป
[๑๗๒] ทานทั้งหลาย ธรรม คือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ
นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลว
หรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลว ในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท
เหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
นิสสัคคิยกัณฑ จบ
ปตตวรรคที่ ๓ สิกขายทที่ ๑๐
พรรณนาปริณตสิกขาบท
ปริณตสิกขาบทวา เตน สมเยน เปนตน ขาพเจาจะกลาวตอไป:ในปริณตสิกขาบทนั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้:บทวา ปูคสฺส แปลวา หมู. ความวา หมูผูบําเพ็ญธรรม.

พระวินัยปฎก มหาวิภังค เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 1130

บทวา ปฏิยตฺต แปลวา ตกแตงแลว.
ดวยคําวา พหู สงฺฆสฺส ภตฺตา นี้ พวกภิกษุฉัพพัคคีย ยอมแสดง
ความหมายวา สงฆมีภัตมากมาย คือมีทางเกิดลาภมิใชนอย สงฆไม
บกพรองดวยอะไร ๆ.
บทวา โอโณเชถ แปลวา พวกทานจงถวาย.
ถามวา ก็การที่ภิกษุกลาวอยางนี้ ควรหรือ ?
ตอบวา เพราะเหตุไร จะไมควร ? เพราะวาภิกษาที่เขานํามา
จําเพาะนี้ เปนของที่เขานํามาตกแตงไว เพื่อประโยชนแกสงฆในคราว
หนึ่ง. ธรรมดาปยุตวาจา (การออกปากขอ) ยอมไมมีในปจจัยมีจีวร
เปนตน ที่เขานํามาตระเตรียมไว และในสวนที่เขาตั้งเจาะจงไว.

[อธิบายลาภสงฆและการนอมลาภสงฆ]
บทวา สงฺฆิก แปลวา ของมีอยูแหงสงฆ. จริงอยู ลาภนั้นแม
ยังไมถึงมือ ก็จัดวาเปนของสงฆ โดยปริยายหนึ่ง เพราะเขานอมไปเพื่อ
สงฆแลว, แตในบทภาชนะ ทานพระอุบาลีแสดงลาภของสงฆโดยตรง
ทีเดียว ดวยอํานาจแหงการขยายความ อยางนี้วา ที่ชื่อวาของสงฆ ไดแก
ของที่เขาถวายแลว บริจาคแลวแกสงฆ.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวัตถุที่สงฆควรได ดวยบทวา ลาภ. ดวย
เหตุนั้น แล ในนิเทศแหงบทวา ลาภ นั้น จึงตรัสคําวา จีวรป เปนตน .
บทวา ปริณต ไดแก ที่เขาถวายสงฆ คือ ที่เขาตั้งไวเปนของโอน
ไปเพื่อสงฆ เอนไปเพื่อสงฆ. ก็เพื่อทรงแสดงการณเปนเหตุที่เขานอมลาภ
นั้นไป พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทภาชนะวา คือ ที่เขาเปลงวาจาวา
พวกขาพเจา จักถวาย จักกระทํา ดังนี้.
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สองบทวา ปโยเค ทุกฺกฏ มีความวา เปนทุกกฏ ทุกประโยคที่
นอมลาภซึ่งเขานอมไป (เพื่อสงฆ) มาเพื่อตน. เปนนิสสัคคียเพราะไดมา
คือ เพราะลาภนั้นถึงมือ. แตถาวาของนั้นเปนอันเขาถวายสงฆแลว, จะ
รับเอาของที่เขาถวายสงฆแลวนั้นมา ไมควร, พึงถวายแกสงฆนั้นแล.
ก็ภิกษุใด พลอยกินกับพวกคนวัด, สงฆพึงใหตีราคาภัณฑะนั้น ปรับ
อาบัติแกภิกษุนั้น . แตเปนนิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษุผูรูวาลาภเขานอมไป
เพื่อสงฆ แลวนอมลาภที่เขานอมไปแลว ของพวกสหธรรมิกก็ดี ของพวก
คฤหัสถก็ดี โดยที่สุดแมของมารดา มาเพื่อตนวา ทานจงใหสิ่งนี้แกเรา
แลวถือเอา. เปนปาจิตตียลวน ๆ แกภิกษุผูนอมไปเพื่อคนอื่นอยางนี้วา
ทานจงใหแกภิกษุนี้. ภิกษุนอมบาตรใบหนึ่ง หรือจีวรผืนหนึ่งมาเพื่อตน
นอมไปเพื่อคนอื่นใบหนึ่ง หรือผืนหนึ่ง, เปนทั้งนิสสัคคิยปาจิตตีย ทั้ง
สุทธิกปาจิตตีย. ในบาตรและจีวรมาก ก็มีนยั อยางนี้เหมือนกัน. ขอนี้
สมจริงดังคําที่พระอุบาลีเถระกลาวไววา
ภิกษุพึงตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย และอาบัติปาจิตตีย
ลวน ที่ตรัสไวในขุททกสิกขาบทพรอมกัน, ปญหาขอนี้ ทาน
ผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว
ก็ปญหานี้ ทานกลาวหมายเอาการนอม (ลาภ). ฝายภิกษุใดทราบ
วา ผาอาบน้ําฝนเขานอมไปเพื่อสงฆแมในเรือนของมารดา ในสมัยแหง
ผาอาบน้ําฝนแลวนอมเอาไปเพื่อตน, เปนนิสสัคคียแกภิกษุนั้น นอมไป
เพื่อผูอื่น เปนปาจิตตียลวน. พวกชาวบาน ปรึกษากันวา พวกเราจัก
กระทําสังฆภัต จึงนําเนยใสและน้ํามันเปนตนมา. ถาแมนภิกษุอาพาธ
รูวาเขานอมไปเพื่อถวายสงฆแลว ยังขออะไร ๆ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย
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เหมือนกัน. ก็ถาภิกษุอาพาธนั้นถามวา เนยใสเปนตนของพวกทานที่นํา
มา มีอยูหรือ ? เมื่อพวกเขาตอบวา มีอยูขอรับ ! แลวกลาววา พวก
ทานจงใหแกเราบาง ดังนี้ สมควร. ถาแมนพวกอุบาสก รังเกียจภิกษุ
อาพาธนั้น พูดวา แมสงฆยอมไดเนยใสเปนตนที่พวกเราถวายนี้แหละ.
นิมนตทานรับเถิด ขอรับ ! แมอยางนี้ ก็ควร.
ขอวา สงฺฆสฺส ปริณต อฺสงฺฆสฺส มีความวา นอมลาภที่
เขานอมไปเพื่อถวายสงฆในวัดหนึ่ง หรือที่เขานอมไปเฉพาะวัดอื่นดวย
พูดวา พวกทานจงถวายแกสงฆในวัดชื่อโนน.
บทวา เจติยสฺส วา มีความวา นอมไปเพื่อเจดียอยางนี้วา ถวาย
สงฆจะมีประโยชนอะไร ? พวกทานจงทําการบูชาแกพระเจดีย ดังนี้ก็ดี.
ในคําวา เจติยสฺส ปริณต นี้ มีวนิ ิจฉัยดังนี้:- แมจะบูชาดอกไม
ที่เจดียอื่น จากตนไมดอกที่เขากําหนดปลูกไว เพือ่ ประโยชนแกเจดียอื่น
ก็ไมควร. แตเห็นฉัตรหรือธงแผนผาที่เขาบูชาไวเเกเจดียหนึ่ง แลวให
ถวายของที่เหลือแกเจดียอื่น สมควรอยู.
สองบทวา ปุคฺคลสฺส ปริณต มีความวา ชั้นที่สุดแมอาหารที่เขา
นอมไปเพื่อสุนัข ภิกษุนอมไปเพื่อตัวอื่นอยางนี้วา ทานอยาใหเเกสุนัข
ตัวนี้ ดังนี้ ก็เปนทุกกฏ. แตถาพวกทายกกลาววา พวกเราอยากจะ
ถวายภัตแกสงฆ, อยากจะบูชาพระเจดีย. อยากจะถวายบริขารแกภิกษุ
รูปหนึ่ง, จักถวายตามความพอใจของพวกทาน, ขอทานโปรดบอก,
พวกเราจะถวายในที่ไหน ? เมื่อพวกทายกกลาวอยางนี้แลว ภิกษุนั้น พึง
บอกพวกเขาวา พวกทานจงถวายในที่ซึ่งพวกทานปรารถนา. แตถาพวก
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ทายกถามอยางเดียววา พวกขาพเจา จะถวาย ณ ที่ไหน, ภิกษุพึงกลาว
ตามนัยที่มาแลวในบาลีนั่นแล. คําที่เหลือในสิกขาบทนี้ตื้นทั้งนั้น.
สิกขาบทนี้ มี ๓ สมุฏฐาน เกิดขึ้นทางกายกับจิต ๑ ทางวาจา
กับจิต ๑ ทางกายวาจากับจิต ๑ เปนกิริยา สัญญาวิโมกข สจิตตกะ
โลกวัชชะ กายกรรม วจีกรรม อกุศลจิต มีเวทนา ๓ ฉะนี้แล.
พรรณนาปริณตสิกขาบท ในอรรถกถาพระวินัย
ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ
ติงสกกัณฑ จบ

