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                                พระวนิัยปฎก   
                                เลม ๒   
                        มหาวภิังค ทุตยิภาค   
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   
                                นิสสัคคิยกณัฑ   
 ทานท้ังหลาย อนึ่ง ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๑   
                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ โคตมกเจดีย ๑- เขตพระนคร   
เวสาลี. คร้ังนั้น พระองคทรงอนุญาตไตรจวีรแกภิกษุท้ังหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผู   
มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจวีรแลว จึงครองไตรจีวร เขาบานสํารับหนึง่ อยูในอารามอีกสํารับหนึ่ง   
สรงนํ้าอีกสํารับหนึ่ง.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดทรงจีวร เกนิหนึ่งสํารับเลา แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
#๑. วิหารที่เขาสรางไว ณ เจติยสถานของโคตมยักษ    
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                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอทรง   
จีวรเกนิหนึ่งสํารับ จริงหรือ?   
                พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดทรงจีวร   
เกินหนึ่งสํารับเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอ   
นั่น เปนไปเพือ่ความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชน   
บางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ-   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย   
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๒๐.๑. อนึ่ง ภิกษุใดทรงอติเรกจีวร เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                พระอนบัุญญัติ   
                        เร่ืองพระอานนท   
        [๒] ก็โดยสมัยนั้นแล อติเรกจีวรท่ีเกิดแกทานพระอานนทมีอยู และทานประสงคจะ   
ถวายจวีรนั้นแกทานพระสารีบุตร แตทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต จึงทานพระอานนทมีความ   
ปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภกิษุไมพึงทรงอติเรกจีวร ก็นีอ่ติเรกจีวร   
บังเกิดแกเรา และเรากใ็ครจะถวายแกทานพระสารีบุตร แตทานอยูถึงเมืองสาเกต เราจะพึง   
ปฏิบัติอยางไรหนอ คร้ันแลวทานพระอานนทไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ยังอีกนานเทาไร สารีบุตรจึงจักกลับมา?   
        พระอานนทกราบทูลวา จักกลับมาในวันท่ี ๙ หรือวันท่ี ๑๐ พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงอนุญาตอติเรกจีวร   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหทรงอติเรกจีวรไวได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง.   
        อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดงันี้:-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๐.๑. ก. จีวรสําเร็จแลว กฐนิอันภกิษุเดาะเสียแลว พึงทรงอติเรกจีวรได   
๑๐ วันเปนอยางยิ่ง ภกิษุใหลวงกําหนดนัน้ไป เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอานนท จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓] บทวา จีวรสําเร็จแลว ความวา จวีรของภิกษุทําสําเร็จแลวกด็ี หายเสียก็ดี   
ฉิบหายเสียก็ด ีถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะไดทําจวีรก็ดี.   
        คําวา กฐนิ ... เดาะเสียแลว คือ เดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่งในมาตกิา ๘   
หรือสงฆเดาะเสียในระหวาง.   
        บทวา ๑๐ วันเปนอยางยิง่ คือ ทรงไวได ๑๐ วันเปนอยางมาก.   
        ท่ีช่ือวา อติเรกจีวร ไดแกจีวรท่ียังไมไดอธิษฐาน ยังไมไดวกิัป.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตอง-   
วิกัปเปนอยางตํ่า.   
        คําวา ใหลวงกําหนดนัน้ไป เปนนิสสัคคีย ความวา เม่ืออรุณท่ี ๑๑ ข้ึนมา   
จีวรนั้นเปนนสิสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือ บุคคล.   
                ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภกิษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        [๔] ภิกษรูุปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละขาพเจา   
สละจีวรผืนนีแ้กสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้เปนของจําจะสละ   
เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี.้   
                        เสียสละแกคณะ   
        [๕]  ภกิษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภกิษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภกิษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
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        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ ขาพเจา   
สละจีวรผืนนีแ้กทานทั้งหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทานท้ัง   
หลายพึงใหจวีรผืนนี้แกภิกษมีุช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        [๖] ภกิษรูุปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง   
ประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจาลวง ๑๐ วนั เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวร   
ผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๗] จวีรลวง ๑๐ วันแลว ภกิษุสําคัญวาลวงแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภกิษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภกิษุสําคัญวายังไมลวง เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภกิษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดวกิัป ภกิษุสําคัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดสละ ภกิษุสําคัญวาสละแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกชิงไป ภิกษสํุาคัญวาถูกชิงไปแลว เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                                ทุกกฏ   
        จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดเสียสละ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภกิษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภกิษุสงสัย บริโภค ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภกิษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๘] ในภายใน ๑๐ วัน ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภิกษุวกิัปไว ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ จวีรฉิบหาย ๑   
จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป ๑ ภกิษุถือวิสาสะ ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมใหคืนจวีรท่ีเสียสละ บรรดาภิกษุผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนพระฉัพพคัคียจึงไมใหคืนจีวรที่เสียสละเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววาพวก   
เธอไมใหคืนจวีรท่ีเสียสละ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไมใหคืน   
จีวรท่ีเสียสละเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของพวก   
เธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพือ่ความเปนอยางอ่ืนของ   
ชุมชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
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                        ทรงอนุญาตใหคืนจวีรท่ีเสียสละ   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคียโดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร   
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุ   
ท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จวีรท่ีภิกษเุสียสละแลว สงฆ คณะ หรือ บุคคล จะไม   
คืนใหไมได ภกิษุใดไมคืนให ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                                __________    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 8 
                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๑๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายฝากผาสังฆาฏิไวแกภกิษุท้ังหลาย แลว   
มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสูจาริกในชนบท. ผาสังฆาฏิเหลานั้นถูกเก็บไวนาน   
ก็ข้ึนราตกหนาว ภกิษุท้ังหลายจึงผ่ึงผาสังฆาฏิเหลานั้น.   
        ทานพระอานนทเท่ียวตรวจดูเสนาสนะ ไดพบภิกษุเหลานั้นกําลังผ่ึงผาสังฆาฏิอยู คร้ัน   
แลวจึงเขาไปหาภิกษุเหลานัน้ ถามวาจวีร ท่ีข้ึนราเหลานีข้องใคร?   
        จึงภิกษุเหลานั้นแจงความนั้นแกทานพระอานนทแลว.   
        ทานพระอานนทจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายจึงไดฝากผาสังฆาฏิ   
ไวแกภกิษุท้ังหลายแลว มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสูจาริกในชนบทเลา   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษเุหลานัน้วา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววาภิกษุ   
ท้ังหลาย ฝากผาสังฆาฏิไวแกภิกษุท้ังหลาย แลวมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสู   
จาริกในชนบท จริงหรือ?   
                ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ   
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉนภกิษุ   
โมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดฝากผาสังฆาฏิไวแกภิกษุท้ังหลายแลว มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก   
หลีกไปสูจาริกในชนบทเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท   
การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส   
และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.    
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                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษเุหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ   
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด   
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๒๑.๒. จวีรของภิกษุสําเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว ถาภิกษุอยูปราศจากไตร   
จีวร แมส้ินราตรีหนึ่ง เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวย   
ประการฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.   
                                พระอนบัุญญัติ   
                        เร่ืองภิกษุอาพาธ   
        [๑๑] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธอยูในพระนครโกสัมพี. พวกญาติสงทูต   
ไปในสํานักภกิษุนั้นวา นิมนตทานมา พวกผมจักพยาบาล แมภิกษุท้ังหลายกก็ลาวอยางนีว้า   
ไปเถิดทาน พวกญาติจกัพยาบาลทาน.    
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        เธอตอบอยางนี้วา ทานท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย   
ไววา ภกิษุไมพึงอยูปราศจากไตรจวีร ผมกําลังอาพาธ ไมสามารถจะนําไตรจีวรไปดวยได   
ผมจักไมไปละ.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหสมมติติจีวราวิปวาส   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสมมติ เพื่อ   
ไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรแกภกิษุผูอาพาธ ก็แลสงฆพึงใหสมมติอยางนี้:-   
                        วิธีสมมติติจีวราวิปวาส   
        ภิกษุผูอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมสามารถจะนํา   
ไตรจีวรไปดวยได ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตร-   
จีวรตอสงฆ ดงันี้ พึงขอแมคร้ังท่ีสอง พึงขอแมคร้ังท่ีสาม.   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา   
ไตรจีวรไปดวยได เธอขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจวีรตอสงฆ. ถาความ   
พรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจวีร แก   
ภิกษุมีช่ือนี้ นี่เปนวาจาประกาศใหสงฆทราบ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา   
ไตรจีวรไปดวยได เธอขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจวีรตอสงฆ. สงฆให   
สมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจวีรแกภกิษุมีช่ือนี ้การใหสมมติเพ่ือไมเปนการ   
การอยูปราศจากไตรจีวรแกภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพงึเปนผูนิ่ง ไม   
ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด.   
        การสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจวีร อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีช่ือนี้   
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑.๒. ก. จีวรของภกิษสํุาเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว ถาภิกษุอยูปราศจาก   
ไตรจีวร แมส้ินราตรีหนึ่ง เวนแตภกิษไุดรับสมมติ เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุอาพาธ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๒] บทวา จวีร ... สําเร็จแลว ความวา จีวรของภกิษุทําสําเร็จแลวก็ดี หายเสีย   
ก็ดี ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะไดทําจีวรกด็ี.   
        คําวา กฐนิเดาะเสียแลว คือ เดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่ง ในมาติกา ๘   
หรือสงฆเดาะเสียในระหวาง.   
        คําวา ถาภิกษุอยูปราศจากไตรจวีร แมส้ินราตรีหนึ่ง ความวา ถาภกิษุอยู   
ปราศจากผาสังฆาฏิก็ดี จากผาอุตราสงคก็ดี จากผาอันตรวาสกก็ดี แมคืนเดียว.   
        บทวา เวนแตภกิษไุดรับสมมติ คือยกเวนภิกษุผูไดรับสมมติ.   
        บทวา เปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําจะสละ พรอมกบัเวลาอรุณข้ึน ตองเสียสละ   
แกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของจําจะสละ   
เวนแตภกิษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะ   
สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี.้    
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                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของจําจะสละ   
เวนแตภกิษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้เปนของจําจะสละ   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทานท้ัง-   
หลายพึงใหจวีรผืนนี้แกภิกษมีุช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของจําจะสละ   
เวนแตภกิษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนีแ้กทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                                มาติกา   
        [๑๓] บาน                          มีอุปจารเดยีว มีอุปจารตาง   
        เรือน                                      มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        โรงเก็บของ                  มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        ปอม                                   มีอุปจารเดยีว มีอุปจารตาง   
        เรือนยอดเดียว               มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        ปราสาท                          มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        ทิมแถว                                  มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง  
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        เรือ                                           มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        หมูเกวียน                          มีอุปจารเดยีว มีอุปจารตาง   
        ไรนา                                      มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        ลานนวดขาว                    มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        สวน                               มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        วิหาร                              มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        โคนไม                             มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
        ท่ีแจง                             มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง   
                                        มาติกาวภิังค   
        [๑๔] บาน ท่ีช่ือวา มีอุปจารเดียว คือเปนบานของสกุลเดียว และมีเคร่ืองลอม.   
ภิกษเุก็บจวีรไวภายในบาน ตองอยูภายในบาน. เปนบานไมมีเคร่ืองลอม. ภิกษเุกบ็จวีรไวใน   
เรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือไมละจากหัตถบาส. ท่ีช่ือวา มีอุปจารตาง คือเปนบานของ   
ตางสกุล และมีเคร่ืองลอม. ภิกษเุก็บจวีรไวในเรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือในหองโถง   
หรือท่ีริมประตูเรือน หรือไมละจากหตัถบาส. เม่ือจะไปสูหองโถง ตองเก็บจวีรไวในหัตถบาส   
แลวอยูในหองโถง หรือท่ีริมประตู หรือไมละจากหตัถบาส. เก็บจีวรไวในหองโถง ตองอยู   
ในหองโถง หรือท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เปนบานไมมีเคร่ืองลอม เก็บจีวรไวใน   
เรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือไมละจากหัตถบาส.   
        [๑๕] เรือน ของสกุลเดียว และมีเคร่ืองลอม มีหองเล็กหองนอยตางๆ ภิกษุเก็บ   
จีวรไวภายในเรือน ตองอยูภายในเรือน. เปนเรือนท่ีไมมีเคร่ืองลอม เก็บจีวรไวในหองใด   
ตองอยูในหองนั้น หรือไมละจากหัตถบาส. เรือนของตางสกุล และมีเคร่ืองลอม มีหองเล็ก   
หองนอยตางๆ ภิกษเุก็บจวีรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือท่ีริมประตู หรือไมละจาก   
หัตถบาส. เปนเรือนไมมีเคร่ืองลอม เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือไมละจาก   
หัตถบาส.   
        [๑๖] โรงเก็บของ ของสกุลเดียว และมีเคร่ืองลอม มีหองเล็กหองนอยตางๆ   
ภิกษเุก็บจวีรไวภายในโรงเก็บของ ตองอยูภายในโรงเก็บของ. เปนโรงไมมีเคร่ืองลอม เก็บจวีร   
ไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือไมละจากหัตถบาส. โรงเก็บของ ของตางสกุล และมี   
เคร่ืองลอม มีหองเล็กหองนอยตางๆ เกบ็จวีรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือท่ีริมประตู    
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หรือไมละจากหัตถบาส. เปนโรงไมมีเคร่ืองลอม เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น   
หรือไมละจากหัตถบาส.   
        [๑๗] ปอม ของสกุลเดียว ภกิษุเก็บจวีรไวภายในปอม ตองอยูภายในปอม.   
ปอมของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจวีรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือท่ี   
ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.   
        [๑๘] เรือนยอดเดียว ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจวีรไวภายในเรือนยอดเดียว ตอง   
อยูภายในเรือนยอดเดียว. เรือนยอดเดียวของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจวีรไวใน   
หองใด ตองอยูในหองนั้น หรือท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.   
        [๑๙] ปราสาท ของสกุลเดียว ภกิษุเก็บจีวรไวภายในปราสาท ตองอยูภายใน   
ปราสาท. ปราสาทของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจวีรไวในหองใด ตองอยูใน   
หองนั้น หรือท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.   
        [๒๐] ทิมแถว ของสกุลเดียว ภกิษุเก็บจีวรไวภายในทิมแถว ตองอยูภายใน   
ทิมแถว. ทิมแถวของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูใน   
หองนั้น หรือท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.   
        [๒๑] เรือ ของสกุลเดียว ภิกษเุก็บจวีรไวภายในเรือ ตองอยูภายในเรือ. เรือ   
ของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวภายในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือท่ี   
ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.   
        [๒๒] หมูเกวยีน ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจวีรไวในหมูเกวยีน ไมพึงละอัพภนัดร   
ดานหนาหรือดานหลัง ดานละ ๗ อัพภันดร ดานขางดานละ ๑ อัพภนัดร. หมูเกวียนของ   
ตางสกุล เก็บจวีรไวในหมูเกวียน ไมพึงละจากหัตถบาส.   
        [๒๓] ไรนา ของสกุลเดียวและมีเคร่ืองลอม ภิกษุเกบ็จีวรไวภายในเขตไรนา   
ตองอยูภายในเขตไรนา เปนไรนาไมมีเคร่ืองลอม ไมพึงละจากหัตถบาส. ไรนาของตางสกุลและ   
มีเคร่ืองลอม เก็บจีวรไวภายในเขตไรนา ตองอยูภายในเขตไรนา หรือท่ีริมประตู หรือไมละ-   
จากหัตถบาส. เปนเขตไมมีเคร่ืองลอม ไมพึงละจากหตัถบาส.   
        [๒๔] ลานนวดขาว ของสกุลเดียว และมีเคร่ืองลอม ภิกษเุก็บจวีรไวภายใน   
เขตลานนวดขาว ตองอยูภายในเขตลานนวดขาว. เปนสถานไมมีเคร่ืองลอม ไมพึงละจาก-   
หัตถบาส ลานนวดขาวของตางสกุลและมีเคร่ืองลอม เก็บจีวรไวภายในเขตลานนวดขาว ตอง   
อยูท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เปนสถานไมมีเคร่ืองลอม ไมพึงละจากหตัถบาส.    
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        [๒๕] สวน ของสกุลเดียวและมีเคร่ืองลอม ภิกษุเกบ็จีวรไวภายในเขตสวน   
ตองอยูภายในเขตสวน. เปนสถานไมมีเคร่ืองลอม ไมพึงละจากหตัถบาส. สวนของตางสกุล   
และมีเคร่ืองลอม เก็บจวีรไวภายในเขตสวน ตองอยูท่ีริมประตูสวน หรือไมละจากหัตถบาส.   
เปนสถานไมมีเคร่ืองลอม ไมพึงละจากหตัถบาส.   
        [๒๖] วิหาร ของสกุลเดียวและมีเคร่ืองลอม ภิกษุเกบ็จีวรไวภายในเขตวิหาร   
ตองอยูภายในเขตวิหาร. เปนสถานไมมีเคร่ืองลอม เก็บจีวรไวในท่ีอยูใด ตองอยูในท่ีอยูนั้น   
หรือไมละจากหัตถบาส. วิหารของตางสกุล และมีเคร่ืองลอม ภิกษุเก็บจีวรไวในท่ีอยูใด   
ตองอยูในท่ีอยูนั้น หรือท่ีริมประตู หรือไมละจากหตัถบาส. เปนสถานไมมีเคร่ืองลอม เก็บ   
จีวรไวในท่ีอยูใด ตองอยูในท่ีอยูนั้น หรือไมละจากหตัถบาส.   
        [๒๗] โคนไม ของสกุลเดียว กําหนดเอาเขตที่เงาแผไปโดยรอบในเวลาเท่ียง   
ภิกษเุก็บจวีรไวภายในเขตเงา ตองอยูภายในเขตเงา. โคนไมของตางสกุล ไมพึงละจาก   
หัตถบาส.   
        [๒๘] ท่ีแจง ท่ีช่ือวา มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง คือ ในปาหาบานมิได   
กําหนด ๗ อัพภันดรโดยรอบ จัดเปนอุปจารเดียว พนไปนั้น จัดเปนอุปจารตาง.   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๒๙] จีวรอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาอยูปราศ เวนแตภกิษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรอยูปราศ ภิกษุสงสัย เวนแตภิกษไุดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาไมอยูปราศ เวนแตภกิษไุดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดถอน ภกิษสํุาคัญวาถอนแลว เวนแตภกิษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดสละใหไป ภิกษุสําคัญวาสละใหไปแลว เวนแตภิกษไุดรับสมมติ เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เวนแตภกิษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เวนแตภกิษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เวนแตภกิษุไดรับสมมติ เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกโจรชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกโจรชิงไปแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        [๓๐] ภกิษุไมสละจีวรท่ีเปนนิสสัคคีย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาอยูปราศ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาไมอยูปราศ บริโภค ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๑] ในภายในอรุณ ภกิษุถอนเสีย ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ จีวรหาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑   
จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป  ๑ ภกิษุถือวิสาสะ ๑ ภกิษุไดรับสมมติ ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        ___________   
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                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๓๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น อกาลจวีรเกิดแกภิกษรูุปหนึ่ง เธอจะทําจีวร   
ก็ไมพอ จึงเอาจีวรนั้นจุมน้ําตากแลวดึงเปนหลายคร้ัง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปตาม   
เสนาสนะ ทอดพระเนตรเห็นเธอเอาจีวรนัน้จุมน้ําตากแลวดึงเปนหลายคร้ัง จึงเสด็จเขาไปหา   
แลวตรัสถามวา ดูกรภกิษุ เธอจุมจีวรนี้ลงในน้ําแลวดึงเปนหลายคร้ัง เพือ่ประสงคอะไร?   
        ภิกษุรูปน้ันกราบทูลวา อกาลจีวรผืนนีเ้กิดแกขาพระพุทธเจา จะทําจีวรก็ไมพอ เพราะ   
ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาจงึไดจุมจีวรนีต้ากแลวดึงเปนหลายคร้ัง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็เธอยงัมีหวังจะไดจวีรมาอีกหรือ?   
        ภิ. มี พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงอนุญาตอกาลจีวร   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหรับอกาลจวีร   
แลวเก็บไวได โดยมีหวังวาจะไดจวีรใหมมาเพ่ิมเติม.   
        [๓๓] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหรับ   
อกาลจีวรแลวเก็บไวได โดยมีหวังวาจะไดจีวรใหมมาเพิม่เติม จึงรับอกาลจีวรแลวเกบ็ไวเกนิ   
หนึ่งเดือน. จวีรเหลานั้นเธอหอแขวนไวท่ีสายระเดยีง.   
        ทานพระอานนทเท่ียวจาริกไปตามเสนาสนะ ไดเหน็จีวรเหลานั้น ซ่ึงภิกษุท้ังหลาย   
หอแขวนไวท่ีสายระเดยีง. คร้ันแลวจึงถามภิกษุท้ังหลายวา จวีรเหลานีข้องใครหอแขวนไวท่ี   
สายระเดยีง?   
        ภิกษเุหลานั้นตอบวา อกาลจีวรเหลานี้ของพวกกระผม พวกกระผมเก็บไว โดยมีหวัง   
วาจะไดจวีรใหมมาเพิ่มเติม.    
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        อา. เก็บไวนานเทาไรแลว?   
        ภิ. นานกวาหนึ่งเดือน ขอรับ.   
        ทานพระอานนทจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายจึงไดรับอกาลจีวร   
แลวเก็บไวเกนิหนึ่งเดือนเลา แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววาพวกภิกษุ   
รับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกนิหนึ่งเดือน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ   
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภกิษ-ุ   
โมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดรับอกาลจีวรแลวเกบ็ไวเกนิหนึ่งเดือนเลา การกระทําของภิกษโุมฆบุรุษ   
เหลานั้นนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของ   
ชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพือ่ความ   
ไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษเุหลานั้น โดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร   
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนัน้ แกภกิษุ   
ท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิ    
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ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๒๒.๓. จวีรของภิกษุสําเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว อกาลจีวรเกดิข้ึนแก   
ภิกษุ ภิกษุหวังอยูก็พึงรับ คร้ันรับแลว พึงรีบใหทํา ถาผานั้นมีไมพอ เม่ือความ   
หวังวาจะไดมีอยู ภิกษุนัน้พงึเก็บจวีรนั้นไวไดเดือนหน่ึงเปนอยางยิ่ง เพ่ือจีวรท่ียัง   
บกพรองจะไดพอกัน ถาเก็บไวยิ่งกวากําหนดนั้น แมความหวังวาจะไดมีอยู ก็เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๔] บทวา จวีรของภกิษุสําเร็จแลว ความวา จวีรของภิกษุทําสําเร็จแลวกด็ี   
หายเสียก็ดี ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะไดทําจีวรก็ดี.   
        คําวา กฐนิเดาะเสียแลว คือเดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่งในมาติกา ๘ หรือ   
สงฆเดาะเสียในระหวาง.   
        ท่ีช่ือวา อกาลจีวร ไดแกผาท่ีเม่ือไมไดกรานกฐินเกิดไดตลอด ๑๑ เดือน เม่ือได   
กรานกฐินแลว เกดิไดตลอด ๗ เดือน แมผาท่ีเขาเจาะจงใหเปนอกาลจวีรถวายในกาล นี่ก็   
ช่ือวาอกาลจวีร.   
        บทวา เกดิข้ึน คือ เกิดแตสงฆก็ตาม แตคณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตรก็ตาม   
แตท่ีบังสุกุลกต็าม แตทรัพยของตนก็ตาม.   
        [๓๕] บทวา หวังอยู คือ เม่ือตองการ ก็พึงรับไว.   
        คําวา คร้ันรับแลวพึงรีบใหทํา คือ พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน   
        [๓๖] พากยวา ถาผานั้นมีไมพอ คือ จะทําไตรจวีรผืนใดผืนหนึ่งไมเพียงพอ.    
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        พากยวา ภิกษนุั้นจึงเกบ็จีวรนั้นไวไดเดือนหน่ึงเปนอยางยิ่ง คือ เก็บไวไดเดือน   
หนึ่งเปนอยางนาน.   
        คําวา เพื่อจีวรท่ียังบกพรองจะไดพอกนั คือ เพื่อประสงคจะยังจวีรท่ีบกพรองให   
บริบูรณ.   
        พากยวา เพื่อความหวังวาจะไดมีอยู คือ มีความหวังวาจะไดมาแตสงฆก็ตาม แต   
คณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตรก็ตาม แตท่ีบังสุกุลก็ตาม แตทรัพยของตนก็ตาม.   
                                จีวรท่ีมีหวัง   
        [๓๗] พากยวา ถาเก็บไวยิ่งกวากําหนดนั้น แมความหวังวาจะไดมีอยู   
อธิบายวา จวีรเดิมเกิดข้ึนในวันนัน้ จวีรท่ีหวังกเ็กิดในวนันั้น พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน   
        จีวรเดิมเกิดได ๒  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๓  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๔  วนั จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๕  วนั จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๖  วัน จวีรท่ีหวงัจึงเกดิ พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วนั.   
        จีวรเดิมเกิดได ๗  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๘  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๙  วนั จวีรท่ีหวงัจึงเกดิ พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วนั.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๐ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๑ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๒ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๓ วนั จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๔ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๕ วนั จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๖ วนั จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๗ วนั จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๘ วนั จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๑๙ วนั จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
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        จีวรเดิมเกิดได ๒๐ วนั จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๒๑ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๙  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๒๒ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๘  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๒๓ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๗  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๒๔ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๖  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๒๕ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๕  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๒๖ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๔  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๒๗ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๓  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๒๘ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๒  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๒๙ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๑  วัน.   
        จีวรเดิมเกิดได ๓๐ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พึงอธิษฐาน พึงวกิัปไว พึงสละใหผูอ่ืนไป   
ในวนันั้นแหละ. ถาไมอธิษฐาน ไมวกิัปไว หรือไมสละใหผูอ่ืนไป เม่ืออรุณท่ี ๓๑ ข้ึนมา   
จีวรนั้นเปนนสิสัคคีย คือ เปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้;-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหน่ึง เปนของจําจะสละ   
ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนีแ้กสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา อกาลจีวรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของ   
จําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงให   
อกาลจีวรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี.้    
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                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหน่ึง เปนของจําจะสละ   
ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนีแ้กทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา อกาลจวีรผืนนี้ของภกิษุมีช่ือนี้เปนของจําจะ   
สละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว   
ทานท้ังหลายพึงใหอกาลจีวรผืนนี้แกภิกษมีุช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหนึ่ง เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ   
อกาลจีวรผืนนีแ้กทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละให   
ดวยคําวา ขาพเจาใหอกาลจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
        [๓๘] เม่ือจีวรเดิมเกิดข้ึนแลว จวีรท่ีหวังจึงเกิดข้ึน เนื้อผาไมเหมือนกัน และราตรี   
ยังเหลืออยู ภิกษุไมตองการ ก็ไมพึงใหทํา.   
                                บทภาชนีย   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๓๙] จวีรลวงเดือนหนึง่แลว ภกิษุสําคัญวาลวงแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        จีวรลวงเดือนหนึ่งแลว ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรลวงเดือนหนึ่งแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภกิษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        จีวรยังไมไดวกิัป ภกิษุสําคัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดสละใหไป ภิกษุสําคัญวาสละใหไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกโจรชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกโจรชิงไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        [๔๐] จวีรเปนนิสสัคคีย ภกิษุไมเสียสละ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. จีวรยังไมลวง   
เดือนหนึ่ง ภกิษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ จีวรยังไมลวงเดือนหนึ่ง ภกิษุ   
สงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        จีวรยังไมลวงเดือนหน่ึง ภิกษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๑] ในภายในหนึ่งเดอืน ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภกิษวุกิัปไว ๑ ภกิษสุละใหไป ๑   
จีวรหาย ๑ จวีรฉิบหาย ๑ จวีรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        ___________    
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                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองพระอุทายี   
        [๔๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถปณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ปุราณาทุติยิกาของทานพระอุทายี บวชอยู   
ในสํานักภิกษณุี นางมายังสํานักทานพระอุทายีเสมอ แมทานพระอุทายีก็ไปยังสํานกัภิกษุณนีั้น   
เสมอ และบางคร้ังก็ฉันอาหารอยูในสํานักภิกษณุีนัน้. เชาวันหนึ่ง ทานพระอุทายีครอง   
อันตรวาสกแลวถือบาตรจีวรเขาไปหาภกิษุณีนัน้ถึงสํานัก คร้ันแลวนั่งบนอาสนะ เปดองคกําเนิด   
เบ้ืองหนาภิกษณุีนั้น แมภกิษณุีนั้นก็นั่งบนอาสนะ เปดองคกําเนิดเบ้ืองหนาทานพระอุทายี   
ทานพระอุทายมีีความกําหนดั ไดเพงดูองคกําเนิดของนาง อสุจิไดเคล่ือนจากองคกําเนิดของ   
ทานพระอุทาย ีทานพระอุทายีไดพดูกะนางวา ดูกรนองหญิง เธอจงไปหานํ้ามา ฉันจะซักผา   
อันตรวาสก   
        นางบอกวา สงมาเถิดเจาขา ดิฉันเองจกัซักถวาย. คร้ันแลวนางไดดดูอสุจินั้นของทาน   
สวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งไดสอดเขาไปในองคกําเนิด นางไดตั้งครรภเพราะเหตุนัน้แลว.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดพูดกนัอยางนีว้า ภกิษุณีรูปนี้มิใชพรหมจารินี ภกิษุณีรูปนี้จึงมีครรภ.   
        นางพูดวา แมเจา ดิฉันมิใชพรหมจารินีก็หาไม คร้ันแลวนางไดแจงความนั้นแกภิกษณุี   
ท้ังหลาย.   
        ภิกษณุีท้ังหลาย พากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงไดให   
ภิกษณุีซักจวีรเกาเลา แลวแจงความนั้นแกภิกษุท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดใหภิกษุณีซักจวีรเกาเลา แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอใหภิกษุณ ี  
ซักจีวรเกา จริงหรือ?    
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        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. นางเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ?   
        อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา บุรุษท่ีมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา   
อันสมควรหรือไมสมควร การกระทําอันนาเล่ือมใสหรือไมนาเล่ือมใสของสตรีท่ีมิใชญาติ เม่ือ   
เปนเชนนัน้ เธอยังใหภิกษุณผูีมิใชญาติซักจีวรเกาได การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท   
การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพือ่ความเปน   
อยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๒๓.๔. อนึ่ง ภิกษุใด ยังภิกษณุีผูมิใชญาติใหซักกด็ี ใหยอมกด็ี ใหทุบก็ดี   
ซ่ึงจีวรเกา เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุทายี จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา   
เปนผูเจริญ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอม   
เพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภกิษเุหลานั้น   
ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ ช่ือวา   
ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗   
ช่ัวอายุของบุรพชนก.   
        ท่ีช่ือวา ภกิษุณ ีไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        ท่ีช่ือวา จวีรเกา ไดแก ผาท่ีนุงแลวหนหนึ่งกด็ี หมแลวหนหนึ่งกด็.ี   
        ภิกษุส่ังวา จงซัก ตองอาบัติทุกกฏ จวีรท่ีภิกษณุีซักแลวเปนนิสสัคคีย.   
        ภิกษุส่ังวา จงยอม ตองอาบัติทุกกฏ จวีรท่ีภิกษุณยีอมแลวเปนนิสสัคคีย.   
        ภิกษุส่ังวา จงทุบ ตองอาบัติทุกกฏ เม่ือภิกษณุีทุบดวยมือก็ตาม ดวยตะลุมพกุก็ตาม   
เพียงทีเดียว จวีรนั้นเปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําจะตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-    
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                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา จีวรเกาผืนนีข้องขาพเจา ใหภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปนของ   
จําจะสละ ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะ   
สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี.้   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา จีวรเกาผืนนีข้องขาพเจา ใหภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปนของ   
จําจะสละ ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน จีวรเกาผืนนี้ของขาพเจา ใหภกิษณุีผูมิใชญาติซักแลว เปนของจําจะ   
สละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้กทาน.    
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        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๑   
        [๔๔] ภกิษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซักซ่ึงจีวรเกา เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ซ่ึงจวีรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหทุบ ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ใหทุบ ซ่ึงจีวรเกา ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๒   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหยอมซ่ึงจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหทุบ ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหซัก ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหทุบ ใหซัก ซ่ึงจีวรเกา ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๓   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหทุบซ่ึงจีวรเกา เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหซัก ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.    
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        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหยอม ซ่ึงจวีรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหซัก ใหยอม ซ่ึงจีวรเกา ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สงสัย จตุกกะ ๑   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหซักซ่ึงจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหซัก ใหยอม ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหซัก ใหทุบ ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหซัก ใหยอม ใหทุบ ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สงสัย จตุกกะ ๒   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหยอมซ่ึงจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหยอม ใหทุบ ซ่ึงจวีรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหยอม ใหซัก ซ่ึงจวีรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหยอม ใหทุบ ใหซัก ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สงสัย จตุกกะ ๓   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหทุบซ่ึงจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหทุบ ใหซัก ซ่ึงจวีรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหทุบ ใหยอม ซ่ึงจวีรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.    
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        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหทุบ ใหซัก ใหยอม ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๑   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหซักซ่ึงจีวรเกา เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ซ่ึงจวีรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหทุบ ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ใหทุบ ซ่ึงจีวรเกา ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๒   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหยอมซ่ึงจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหทุบ ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหซัก ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหทุบ ใหซัก ซ่ึงจีวรเกา ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๓   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหทุบซ่ึงจีวรเกา เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหซัก ซ่ึงจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.    
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        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหยอม ซ่ึงจวีรเกา ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหซัก ใหยอม ซ่ึงจีวรเกา ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษใุชภกิษุณใีหซักจีวรเกาของภิกษอ่ืุน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษใุชภกิษุณใีหซักผาปูนั่ง ผาปูนอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษใุชภกิษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดยีวใหซัก ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๕] ภิกษุณีผูเปนญาติซักใหเอง ๑ ภกิษุณีผูมิใชญาติเปนผูชวยเหลือ ๑ ภิกษไุมได   
บอกใช ภกิษณุีผูมิใชญาติซักใหเอง ๑ ภกิษุใชใหซักจวีรที่ยังไมไดบริโภค ๑ ภกิษใุชใหซัก   
บริขารอยางอ่ืน ๑- เวนจวีร ๑ ใชสิกขมานาใหซัก ๑ ใชสามเณรีใหซัก ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        ___________   
#๑. บริขารอยางอ่ืน หมายผาถุงรองเทา ผาถุงบาตรเปนตน    
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                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองภิกษณุีอุปปลวัณณา   
        [๔๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเวฬวุัน อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น ภกิษณุีอุปปลวัณณาอยูในพระนคร   
สาวัตถี คร้ันเวลาเชา นางครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี   
กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังอาหารแลว เดินเขาไปทางปาอันธวัน เพือ่พักผอนกลางวัน เขาไป   
ถึงปาอันธวันแลว นั่งพกักลางวันท่ีโคนไมแหงหนึ่ง.   
        สมัยนั้น พวกโจรทําโจรกรรม ฆาแมโคแลวพากันถือเนื้อเขาไปสูปาอันธวัน. นายโจร   
แลเห็นภิกษุณอุีปปลวัณณานั่งพักกลางวนัอยูท่ีโคนไมแหงหนึ่ง คร้ันแลวจึงดําริวา ถาพวกโจร   
ลูกนองของเราพบเขา จักเบียดเบียนภิกษณุีนี้ แลวไดเล่ียงไปทางอ่ืน. คร้ันเม่ือเนื้อสุกแลว   
นายโจรนัน้ไดเลือกเนื้อช้ินท่ีดีๆ เอาใบไมหอแขวนไวท่ีตนไมใกลภิกษณุีอุปปลวัณณาแลวกลาววา   
เนื้อหอนี้เราใหแลวจริงๆ ผูใดเปนสมณะหรือพราหมณไดเหน็ จงถือเอาไปเถิด ดังนีแ้ลว   
หลีกไป.   
        ภิกษณุีอุปปลวัณณาออกจากสมาธิ ไดยินนายโจรนัน้กลาววาจานี้ จึงถือเอาเนื้อนัน้ไปสู   
สํานัก. คร้ันราตรีนั้นผานไป นางทําเนื้อนัน้สําเร็จแลว หอดวยผาอุตราสงค เหาะไปลงท่ีพระ-   
เวฬวุัน.   
        [๔๗] ก็โดยสมัยนัน้แล พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน. ทาน   
พระอุทายีเหลืออยูเฝาพระวหิาร. จึงภกิษณุีอุปปลวัณณาเขาไปหาทาน คร้ันแลวถามวา ทานเจาขา   
พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีไหน?   
        ทานพระอุทายีตอบวา ดูกรนองหญิง พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน.   
        อุป. โปรดถวายเนื้อนี้แดพระผูมีพระภาค เจาขา.   
        อุทายี. ดกูรนองหญิง พระผูมีพระภาคทรงอ่ิมเอิบดวยเนื้อของเธอ ถาเธอถวายผา   
อันตรวาสกแกอาตมา แมอาตมาก็จะพึงอ่ิมเอิบดวยผาอันตรวาสกเหมือนเชนนัน้.   
        อุป. ทานเจาขา ความจริง พวกดิฉันช่ือวามาตุคาม มีลาภนอย ท้ังผาผืนนี้ก็เปนจีวร   
ผืนสุดทายท่ีครบ ๕ ของดิฉัน ดิฉันถวายไมได.    
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        อุทายี. ดกูรนองหญิง เปรียบเหมือนบุรุษใหชางแลว ก็ควรสละสัปคับสําหรับชางดวย   
ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกนัแล ถวายเน้ือแดพระผูมีพระภาคแลว กจ็งสละผาอันตรวาสก   
ถวายแกอาตมา.   
        คร้ันนางถูกทานพระอุทายีแคะไค จึงไดถวายผาอันตรวาสกแลวกลับไปสูสํานัก. ภิกษณุี   
ท้ังหลายท่ีคอยรับบาตรจีวรของภิกษณุีอุปปลวัณณาไดถามวา แมเจา ผาอันตรวาสกของคุณแม   
อยูท่ีไหน? นางไดเลาเร่ืองนัน้แกภิกษุณีท้ังหลาย ภกิษณุท้ัีงหลาย จึงพากันเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายีจึงไดรับจีวรจากมือภิกษณุีเลา เพราะมาตุคามมีลาภนอย   
คร้ันแลวภกิษณุีเหลานัน้ไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดรับจีวรจากมือภกิษุณเีลา แลวกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอรับจีวรจากมือ   
ภิกษณุี จริงหรือ?   
        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรอุทายี นางเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ?   
        อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมใชกจิของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา บุรุษท่ีมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทําอันสมควร   
หรือไมสมควร ของท่ีมีอยูหรือไมมีของสตรีท่ีมิใชญาติ เม่ือเปนเชนนัน้ เธอยังรับจีวรจากมือ   
ภิกษณุีผูมิใชญาติได การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น เปนไป   
เพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ี   
เล่ือมใสแลว.   
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                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ-   
ความเพยีร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหง   
พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภกิษุณีผูมิใชญาติ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษณุีอุปปลวัณณา จบ.   
                                พระอนบัุญญัติ   
                        เร่ืองแลกเปล่ียน   
        [๔๘] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายตั้งรังเกียจ ไมรับจีวรแลกเปล่ียนของภิกษณุี   
ท้ังหลาย ภกิษณุีท้ังหลาย จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาท้ังหลาย จงึไมรับจีวร    
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แลกเปล่ียนของพวกเรา ภิกษท้ัุงหลายไดยินภิกษณุีเหลานัน้ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู   
จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหรับจีวรแลกเปล่ียน   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหรับจวีร   
แลกเปล่ียนกนัของสหธรรมิกทั้ง ๕ คือ ภกิษุ ภกิษณุี สิกขมานา สามเณร สามเณรี   
เราอนุญาตใหรับจีวรแลกเปล่ียนกันของสหธรรมิกท้ัง ๕ นี้.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๓๔.๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษณุีผูมิใชญาติ เวนไวแตของ   
แลกเปล่ียน เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองแลกเปล่ียน จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณ   
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา   
อนึ่ง ... ใด.   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ   
เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว   
ช่ือวา ภกิษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปริญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษ ุ  
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบท แลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวา เปนผูเจริญ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา   
เปนพระเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา   
เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ   
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บรรดาภิกษเุหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ   
ควรแกฐานะ นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด   
๗ ช่ัวอายุของบุรพชนก.   
        ท่ีช่ือวา ภกิษุณี ไดแกสตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแกจวีร ๖ ชนิด ชนดิใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตอง   
วิกัปเปนอยางตํ่า.   
        บทวา เวนไวแตของแลกเปล่ียน คือ ยกเสียแตจีวรท่ีแลกเปล่ียนกนั.   
        ภิกษุรับ เปนทุกกฏในประโยคท่ีรับ เปนนิสสัคคียดวยไดจวีรมา ตองเสียสละ   
แกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภกิษุณีผูมิใชญาติ เวน   
แตแลกเปล่ียนกัน เปนของจาํจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้เปนของจําจะสละ   
เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุ   
มีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-    
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        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภกิษุณีผูมิใชญาติ เวนแต   
แลกเปล่ียนกนั เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้กทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ เวนแต   
แลกเปล่ียนกนั เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้กทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๕๐] ภกิษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปล่ียนกัน   
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปล่ียนกนั เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปล่ียนกนั เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        [๕๑] ภิกษุรับจีวรจากมือภิกษณุีผูอุปสมบทแตสงฆฝายเดียว เวนแตแลกเปล่ียนกนั   
ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ รับจีวรจากมือ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย รับจีวรจากมือ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ รับจีวรจากมือ ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๒] ภิกษุรับจีวรของภกิษุณีผูเปนญาติ ๑ แลกเปล่ียนกัน คือแลกเปล่ียนจีวรดีกบั   
จีวรเลว หรือจวีรเลวกับจีวรดี ๑ ภกิษุถือวสิาสะ ๑ ภิกษขุอยืมไป ๑ ภกิษุรับบริขารอ่ืนนอก   
จากจวีร ๑ ภกิษุรับจีวรของสิกขมานา ๑ ภิกษุรับจีวรของสามเณรี ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        ___________   
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                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๕๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปนผูเช่ียวชาญ   
แสดงธรรมีกถา จึงเศรษฐีบุตรผูหนึ่งเขาไปหาพระอุปนนัทศากยบุตร. คร้ันแลวอภวิาททานพระ-   
อุปนันทศากยบุตร แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดช้ีแจงดวย   
ธรรมีกถาใหเศรษฐีบุตรสมาทาน อาจหาญ ราเริงแลว.   
        เศรษฐีบุตรนั้น อันทานพระอุปนนัทศากยบุตรช้ีแจงดวยธรรมีกถา ใหสมาทาน   
อาจหาญ ราเริงแลว ไดปวารณาทานพระอุปนันทศากยบุตรในทันใดน้ันแลอยางนีว้า ทานเจาขา   
ขอพระคุณเจาพึงบอกส่ิงท่ีตองประสงค คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปน   
ปจจัยของภิกษุไข ซ่ึงขาพเจาสามารถจะจัดถวายแดพระคุณเจาได.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดกลาวคํานี้กะเศรษฐบุีตรนั้นวา ถาทานประสงคจะถวายแก   
อาตมา ก็จงถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้.   
        เศรษฐีบุตรไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดนิไปมีผาผืนเดียวดูกระไร   
อยู โปรดรออยูช่ัวเวลาท่ีกระผมกลับไปบาน กระผมไปถึงบานแลว จกัจัดสงผาสาฎกผืนหนึ่งจาก   
ผาเหลานี้ หรือผาท่ีดีกวานี้มาถวาย.   
        แมคร้ังท่ีสองแล ทานพระอุปนันทศากยบุตรกไ็ดกลาวคํานี้กะเศรษฐีบุตรนั้นวา ถาทาน   
ประสงคจะถวายแกอาตมา กจ็งถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้.   
        เศรษฐีบุตรไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดนิไปมีผาผืนเดียวดู   
กระไรอยู โปรดรออยูช่ัวเวลาท่ีกระผมกลับไปบาน กระผมไปถึงบานแลว จักจดัสงผาสาฎก   
ผืนหนึ่งจากผาเหลานี้ หรือผาท่ีดีกวานี้มาถวาย.   
        แมคร้ังท่ีสามแล ทานพระอุปนันทศากยบุตรกไ็ดกลาวคํานี้กะเศรษฐีบุตรนั้นวา ถาทาน   
ประสงคจะถวายแกอาตมา กจ็งถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้.    
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        เศรษฐีบุตรไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดนิไปมีผาผืนเดียว   
ดูกระไรอยู โปรดรออยูช่ัวเวลาท่ีกระผมกลับไปบาน กระผมกลับไปถึงบานแลว จกัจัดสงผา   
สาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้ หรือผาท่ีดีกวานี้มาถวาย.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาวพอวา ทานไมประสงคจะถวายกจ็ะปวารณาทําไม ทาน   
ปวารณาแลวไมถวาย จะมีประโยชนอะไร   
        คร้ันเศรษฐีบุตรนั้นถูกทานพระอุปนนัทศากยบุตรแคะได จึงไดถวายผาสาฎกผืนหนึ่งแลว   
กลับไป. ชาวบานพบเศรษฐบุีตรนั้นแลวถามวา นาย ทําไมทานจึงมีผาผืนเดียวเดนิกลับมา?   
จึงเศรษฐีบุตรไดเลาเร่ืองนั้นแกชาวบานเหลานั้น. ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ มักมาก ไมสันโดษ จะปฏิบัตใิหถูกตองตามที่เขาขอผัด   
โดยธรรมสักหนอยก็ไมได เม่ือเศรษฐีบุตรกระทําการขอผัดโดยธรรม ไฉนจึงไดถือเอาผาสาฎก   
ไปเลา.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภกิษท่ีุเปน   
ผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงไดขอจวีรตอเศรษฐีบุตรเลา แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีภาค.   
                        ทรงประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนนัทะวา ดกูรอุปนนัทะ ขาววาเธอขอจีวร   
ตอเศรษฐีบุตรจริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรอุปนันทะ เขาเปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ?   
        อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนท่ีมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา   
อันสมควร หรือไมสมควร ของท่ีมีอยูหรือไมมีของคนท่ีไมใชญาติ เม่ือเปนเชนนัน้ เธอยังขอ   
จีวรตอเศรษฐีบุตรผูมิใชญาติได การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน    
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ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของ   
เธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพือ่ความเปนอยางอ่ืนของ   
ชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทะ โดยอเนกปริยายดงันี้แลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสม   
แกเร่ืองนัน้ แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๒๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใดขอตอพอเจาเรือนก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ   
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.    
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                                พระอนบัุญญัติ   
                        เร่ืองภิกษเุดินทางถูกแยงชิงจีวร   
        [๕๔] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษหุลายรูปเดินทางจากเมืองสาเกตสูพระนครสาวัตถี. พวก   
โจรในระหวางทางไดออกแยงชิงจีวรภิกษเุหลานั้น. ภิกษเุหลานั้นรังเกยีจอยูวา การขอจีวรตอพอ   
เจาเรือน หรือแมเจาเรือนผูมิใชญาติ พระผูมีพระภาคทรงหามไวแลว จึงไมกลาขอ พากัน   
เปลือยกายเดินไปถึงพระนครสาวัตถี แลวกราบไหวภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายพูดกันอยางนี้วา   
ทานท้ังหลาย พวกอาชวีกเหลานี้ท่ีกราบไหวภิกษท้ัุงหลายเหลานี้ เปนคนดีจริงๆ   
        ภิกษุผูเปลือยกายเหลานั้นตอบวา พวกกระผมไมใชอาชีวก ขอรับ พวกกระผมเปนภิกษุ.   
        ภิกษุท้ังหลายไดเรียนทานพระอุบาลีวา ขาแตทานพระอุบาลี โปรดสอบสวนภิกษ ุ  
เหลานี้.   
        ภิกษุผูเปลือยกายเหลานั้น ถูกทานพระอุบาลีสอบสวน ไดแจงเร่ืองนั้นแลว.   
        คร้ันทานพระอุบาลีสอบสวนภกิษุเหลานั้นแลว ไดแจงแกภกิษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย   
พวกเปลือยกายเหลานี้เปนภกิษุ จงใหจวีรแกภกิษุเหลานัน้เถิด.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตาง   
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายจึงไดเปลือยกายเดินมาเลา ธรรมดาภิกษุ   
ควรจะตองปกปดดวยหญาหรือใบไมเดินมา แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหขอจีวรได   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุถูก   
โจรแยงชิงจีวรไป หรือมีจีวรหาย ขอจวีรตอพอเจาเรือน หรือแมเจาเรือน ผูมิใชญาติ   
ได เธอเดินไปถึงวัดใดกอน ถาจีวรสําหรับวิหารกด็ี ผาลาดเตียงก็ดี ผาลาดพื้นกด็ี ผาปูท่ีนอน   
ก็ดี ของสงฆในวัดนั้นมีอยู จะถือเอาผาของสงฆนั้นไปหมดวยคิดวา ไดจีวรนัน้มาแลว จักคืน   
ไวดังกลาว ดังนี้ก็ควร. ถาจวีรสําหรับวิหารก็ดี ผาลาดเตียงก็ดี ผาลาดพืน้ก็ดี ผาปูท่ีนอนก็ดี   
ของสงฆไมมี ตองปกปดดวยหญาหรือใบไมเดินมา ไมพึงเปลือยกายเดินมา ภกิษใุดเปลือย   
กายเดนิมา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๕.๖. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ขอจีวรตอพอเจาเรือนก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ด ีผู-   
มิใชญาติ นอกจากสมัย เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. สมัยในคํานั้นดังนี้: ภกิษุเปนผูมี   
จีวรถูกชิงเอาไปก็ดี มีจวีรฉิบหายกด็ี นี้สมัยในคํานั้น.   
                เร่ืองภิกษเุดินทางถูกแยงชิงจวีร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา   
เปนผูเจริญ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอม-   
เพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภกิษเุหลานั้น   
ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกนั อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ   
นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗   
ช่ัวอายุของบุรพชนก.   
        ท่ีช่ือวา พอเจาเรือน ไดแกบุรุษผูครอบครองเรือน.   
        ท่ีช่ือวา แมเจาเรือน ไดแกสตรีผูครอบครองเรือน.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแกจวีร ๖ ชนิด ชนดิใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตอง   
วิกัปเปนอยางตํ่า.   
        บทวา นอกจากสมัย คือ ยกเวนสมัย.    
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        ท่ีช่ือวา เปนผูมีจีวรถูกชิงเอาไป ไดแกจีวรของภิกษผูุถูกชิงเอาไป คือ ถูกพวก   
ราชาก็ดี พวกโจรก็ดี พวกนักเลงก็ดี หรือคนพวกใดพวกหนึ่ง ชิงเอาไป.   
        ท่ีช่ือวา มีจีวรฉิบหาย คือ จีวรของภกิษุถูกไฟไหมกด็ี ถูกน้ําพัดไปก็ดี ถูกหนูหรือ   
ปลวกกัดก็ดี เกาเพราะใชสอยก็ดี.   
        ภิกษุขอ นอกจากสมยั เปนทุกกฏ ในประโยคท่ีขอ เปนนิสสัคคียดวย ไดจวีรมา   
ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิใชญาติ   
นอกจากสมยั เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะ   
สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี.้   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิใชญาติ   
นอกจากสมยั เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย.   
        คร้ันสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี้.    
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                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิใชญาติ นอกจาก   
สมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนีแ้กทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๕๖] พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร นอกจากสมัยเปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร นอกจากสมัยเปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร นอกจากสมัย เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        พอเจาเรือนเปนญาติ ภกิษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ. พอเจาเรือน   
เปนญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        พอเจาเรือนเปนญาติ ภกิษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๗] ภิกษุขอในสมัย ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอ   
เพื่อประโยชนของภิกษุอ่ืน ๑ ภิกษจุายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        ___________   
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                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๕๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเขาไปหาภิกษุท้ังหลายผูมีจีวร   
ถูกชิงไป แลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย การขอจีวรตอพอเจาเรือนหรือแมเจาเรือนผูมิใช   
ญาติ พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตแกภกิษุผูมีจีวรถูกชิงไป หรือผูมีจีวรฉิบหายแลว ทานท้ังหลาย   
จงขอจีวรเถิด.   
        ภิกษเุหลานั้นกลาววา พอแลว ขอรับ พวกผมไดจวีรมาแลว.   
        ฉ. พวกผมจะขอเพื่อประโยชนของพวกทาน.   
        ภิ. จงขอเถิด ขอรับ.   
        ลําดับนั้น พระฉัพพัคคียเขาไปหาพวกพอเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวกลาวคํานีว้า ทาน-   
ท้ังหลาย พวกภิกษุท่ีมีจีวรถูกชิงไปมาแลว ขอทานท้ังหลายจงถวายจีวรแกพวกเธอ ดังนี้แลว   
ขอจีวรไดมาเปนอันมาก   
        คร้ังนั้น บุรุษผูหนึ่ง นั่งอยูในท่ีชุมชน พูดกะบุรุษอีกผูหนึ่งวา พระคุณเจาท้ังหลาย   
ผูมีจีวรถูกชิงไปมาแลว ขาพเจาไดถวายจวีรแกทานเหลานัน้แลว แมบุรุษอีกผูหนึ่งนัน้กก็ลาว   
อยางนี้วา แมขาพเจากไ็ดถวายไปแลว แมบุรุษอ่ืนอีกกก็ลาวอยางนีว้า แมขาพเจาก็ไดถวายไป   
แลว บุรุษเหลานั้น จึงพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร   
จึงไมรูจักประมาณ ขอจีวรมามากมายเลา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จักทําการคาผา   
หรือจัดต้ังรานขายผา.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภกิษท่ีุ   
เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพคัคียจึงไดไมรูจักประมาณ ขอจีวรมามากมายเลา แลวกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค.    
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                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษสุงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา พวกเธอไมรูจัก   
ประมาณ ขอจวีรมาไวมากมาย จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไมรูจกั   
ประมาณ ขอจวีรมาไวมากมายเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทํา   
ของพวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใสและเพื่อความเปนอยางอ่ืน   
ของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคีย โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหง   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย   
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสม   
แกเร่ืองนัน้ แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อ   
อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัด   
อาสวะอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความ   
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ-   
วินัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๒๖. ๗. ถาพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ปวารณาตอภิกษุ   
นั้น ดวยจีวรเปนอันมาก เพือ่นําไปไดตามใจ ภกิษนุั้นพึงยินดจีีวร มีอุตราสงค    
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อันตรวาสกเปนอยางมาก จากจีวรเหลานั้น ถายินดียิ่งกวานั้น เปนนิสสัคคิย-   
ปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๙] บทวา ถา ... ตอภกิษุนั้น ไดแก ภิกษุผูมีจีวรถูกชิงไป.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗   
ช่ัวอายุของบุรพชนก.   
        ท่ีช่ือวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน.   
        ท่ีช่ือวา แมเจาเรือน ไดแกสตรีผูครอบครองเรือน.   
        บทวา ดวยจีวรเปนอันมาก คือ จีวรหลายผืน.   
        บทวา ปวารณา ... เพื่อนาํไปไดตามใจ คือ ปวารณาวา ทานตองการจีวรเทาใด   
ก็จงรับไปเทานั้นเถิด.   
        คําวา ภกิษุนั้นพึงยินดีจวีรมีอุตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางมาก จากจวีร   
เหลานั้น ความวา ถาจีวรหาย ๓ ผืน เธอพงึยินดีเพียง ๒ ผืน หาย ๒ ผืน พึงยนิดีเพยีง   
ผืนเดียว หายผืนเดียว อยาพึงยินดีเลย.   
        คําวา ถายนิดียิ่งกวานั้น ความวา ขอมาไดมากกวานัน้ เปนทุกกฏ ในประโยค   
ท่ียินดีเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย ดวยไดจวีรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนดตอเจาเรือนผูมิใชญาติ   
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้กสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะสละ   
เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุ   
มีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนดตอเจาเรือนผูมิใชญาติ   
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้กทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้ แกภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนด ตอเจาเรือนผูมิใชญาติ เปน   
ของจําจะสละ ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๐] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวรเกนิกําหนด เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวรเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ขอจีวรเกนิกําหนด เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
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                                ทุกกฏ   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๑] ภิกษุนําเอาไปดวยคิดวา จักนําจวีรท่ีเหลือมาคืน ๑ เจาเรือนถวายบอกวา จวีร   
ท่ีเหลือจงเปนของทานรูปเดยีว ๑ เจาเรือนไมไดถวายเพราะเหตุจวีรถูกชิงไป ๑ เจาเรือนไมได   
ถวายเพราะเหตุจีวรหาย ๑ ภกิษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษจุายมาดวยทรัพย   
ของตน ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                                ___________    
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                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๖๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะภรรยาวา ฉักจักยัง   
ทานพระอุปนนัทะใหครองจีวร.   
        ภิกษุรูปหน่ึงผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ไดยินบุรุษนั้นกลาวคํานี้ จึงเขาไปหาทาน   
พระอุปนันทศากยบุตร คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโส อุปนันทะ   
ทานเปนผูมีบุญมาก ในสถานท่ีโนน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะภรรยาวา ฉันจกัยังทานพระ-   
อุปนันทะใหครองจีวร.   
        ทานพระอุปนันทะกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาเปนอุปฏฐากของผม. คร้ันแลวทานพระ-   
อุปนันทศากยบุตร ไดเขาไปหาบุรุษนั้นแลวสอบถามเขาวา จริงหรือ ขาววา ทานประสงคจะให   
อาตมาครองจีวร?   
        บุ. ความจริง ผมต้ังใจไวอยางนีว้า จกัยังทานพระอุปนันทะใหครองจีวร.   
        อุ. ถาทานประสงคจะใหอาตมาครองจีวร ก็จงใหครองจีวรชนิดนี้เถิด เพราะจีวรที่   
อาตมาไมใช แมครองแลวจักทําอะไรได.   
        บุรุษนั้นจงึเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในขณะนัน้วา พระสมณะเช้ือสายพระศากย-   
บุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ จะใหครองจีวรก็ทําไดไมงาย ไฉนพระคุณเจาอุปนันทะ   
อันเราไมไดปวารณาไวกอนจึงไดเขามาหา แลวถึงการกําหนดในจวีรเลา.   
        ภิกษุท้ังหลาย ไดยนิบุรุษนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาพอเจาเรือน ถึงการ   
กําหนดในจีวรเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษสุงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนนัทะ ขาววา เธออันเขา   
ไมไดปวารณาไวกอน ไดเขาไปหาพอเจาเรือนแลว ถึงการกําหนดในจวีร จริงหรือ?   
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        ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรอุปนันทะ เขาเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ?   
        อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนท่ีมิใชญาติยอมไมรูการกระทําอัน   
สมควรหรือไมสมควร ของท่ีมีอยูหรือไมมี ของคนท่ีมิใชญาติ เม่ือเปนเชนนั้น เธออันเขาไม   
ไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาพอเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวถึงการกําหนดในจวีรได การกระทํา   
ของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของ   
ชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัส   
โทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม   
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุง   
งาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการที่นาเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสม   
แกเร่ืองนัน้ แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๒๗.๘. อน่ึง มีพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ตระเตรียม   
ทรัพยสําหรับจายจวีรเฉพาะภิกษไุววา เราจักจายจีวรดวยทรัพยสําหรับจายจวีรนี้   
แลว ยังภิกษุช่ือนี้ใหครองจวีร ถาภิกษุนัน้เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาแลว   
ถึงการกําหนดในจวีรในสํานกัของเขาวา ดลีะ ทานจงจายจีวรเชนนั้น หรือเชนนี้   
ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี ้แลวยังรูปใหครองเถิด เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย เพราะ   
อาศัยความเปนผูใครในจวีรดี.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๓] บทวา อน่ึง ... เฉพาะภกิษุ ความวา เพื่อประโยชนของภกิษุ คือ ทําภิกษใุหเปน   
อารมณแลวใครจะใหภกิษุครอง.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗   
ช่ัวอายุของบุรพชนก.   
        ท่ีช่ือวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน.   
        ท่ีช่ือวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรือน.   
        ท่ีช่ือวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกวมุกดา แกวลาย   
แกวผลึก ผา ดาย หรือฝาย.   
        บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจวีรนี้ คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจัดหาไวเฉพาะ.   
        บทวา จาย คือ แลกเปล่ียน.   
        บทวา ใหครอง คือ จักถวาย.   
        คําวา ถาภิกษนุั้น ... ในสํานักของเขา ไดแก ภกิษุท่ีเขาตระเตรียมทรัพยสําหรับจาย   
จีวรไวถวายเฉพาะ.   
        บทวา เขาไมไดปวารณาไวกอน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไวกอนวา ทานเจาขา   
ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักจายจวีรเชนไรถวายทาน.   
        บทวา เขาไปหาแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง.    
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        บทวา ถึงการกําหนดในจีวร คือ กําหนดวา ขอใหยาว ขอใหกวาง ขอใหเนื้อแนน   
หรือขอใหเนื้อละเอียด.   
        บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจวีรนี้ คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจัดหาไวเฉพาะ.   
        บทวา เชนนั้นหรือเชนนี้ คือ ยาวหรือกวาง เน้ือแนนหรือเนื้อละเอียด.   
        บทวา จาย คือ แลกเปล่ียน.   
        บทวา ยังรูปใหครองเถิด คือ จงให.   
        บทวา เพราะอาศัยความเปนผูใครในจีวรดี คือ มีความประสงคผาท่ีดี ตองการ   
ผาท่ีมีราคาแพง.   
        เขาจายจวีรยาวก็ดี กวางก็ดี เนื้อแนนก็ดี เนื้อละเอียดก็ดี ตามคําของเธอ เปนทุกกฏ   
ในประโยคท่ีเขาจาย เปนนิสสัคคีย ดวยไดจีวรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขา   
ไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจาํจะสละ ขาพเจาสละ   
จีวรผืนนีแ้กสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะสละ   
เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุ   
มีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-    
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        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขา   
ไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจาํจะสละ ขาพเจาสละ   
จีวรผืนนีแ้กทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษรูุปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขาไปหา   
เจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจวีร เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้   
แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๖๔] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหา   
เจาเรือนแลว ถึงการกําหนดในจวีร เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจาเรือนแลว ถึงการ   
กําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจา   
เรือนแลว ถึงการกําหนดในจวีร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ...  ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๕] ภิกษุขอตอเจาเรือนผูเปนญาติ ๑ ภิกษุขอตอเจาเรือนผูปวารณาไว ๑ ภิกษุขอ   
เพื่อประโยชนของภิกษุอ่ืน ๑ ภิกษจุายมาดวยทรัพยของตน ๑ เจาเรือนใครจะจายจีวรมีราคาแพง   
ภิกษใุหเขาจายจีวรมีราคาถูก ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                                __________    
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                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๖๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะบุรุษผูหนึง่วา   
ผมจักยังทานพระอุปนันทใหครองจีวร แมบุรุษอีกผูหนึง่นั้น กก็ลาวอยางนีว้า แมผมก็จักยังทาน   
พระอุปนันทใหครองจีวร.   
        ภิกษุรูปหนึ่งถือการเท่ียวบิณฑบาต ไดยินถอยคําท่ีเจรจากันนี้ของบุรุษท้ังสองนั้น จึงเขา   
ไปหาพระอุปนันทศากยบุตร. คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนนัทศากยบุตรวา อาวุโส   
อุปนันท ทานเปนผูมีบุญมาก ในสถานท่ีโนน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานีก้ะบุรุษอีกผูหนึ่งวา ผมจัก   
ยังทานพระอุปนันทใหครองจีวร แมบุรุษอีกผูหนึ่งนัน้ไดกลาวอยางนีว้า แมผมกจ็ักยังทานพระ-   
อุปนันทใหครองจีวร.   
        ทานพระอุปนันทกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาท้ังสองนั้นเปนอุปฏฐากของผม. คร้ันแลว   
ทานพระอุปนนัทศากยบุตร ไดเขาไปหาบุรุษท้ังสองคนนั้น แลวสอบถามเขาวา จริงหรือ ทาน   
ท้ังหลาย ขาววา ทานท้ังสองประสงคจะใหอาตมาครองจีวร?   
        บุ. ความจริง พวกผมไดพูดกนัไวอยางนี้วา จกัยังทานพระอุปนนัทใหครองจีวร.   
        อุ. ถาทานท้ังสองประสงคจะใหอาตมาครองจีวร กจ็งใหครองจวีรชนิดนี้เถิด เพราะจีวร   
ท้ังหลายท่ีอาตมาไมใช แมครองแลวจักทําอะไรได.   
        บุรุษท้ังสองคนนั้น จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในขณะนัน้วา พระสมณะเช้ือสาย   
พระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ จะใหครองจีวรก็ทําไดไมงาย ไฉน พระคุณเจา   
อุปนันทอันพวกเราไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขามาหาแลวถึงการกําหนดในจวีรเลา?   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิบุรุษท้ังสองนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาตางก็เพงโทษ ติเตียนโพนทะนา   
วา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรอันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาพอเจาเรือนท้ังหลาย   
แลวถึงการกําหนดในจวีรเลา? แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
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                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษสุงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก   
เกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนนัทศากยบุตรวา ดกูรอุปนันท ขาววาเธออันเขาไมได   
ปวารณาไวกอน ไดเขาไปหาพอเจาเรือนท้ังหลาย แลวถึงการกําหนดในจีวร จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรอุปนันท เขาเหลานั้นเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ.   
        อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนท่ีไมใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา   
อันสมควรหรือไมควร ของท่ีมีอยู หรือไมมี ของคนท่ีไมใชญาติ เม่ือเปนเชนนัน้ เธออันเขา   
ท้ังหลายไมไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาพอเจาเรือนท้ังหลายผูมิใชญาติ แลวถึงการกาํหนดใน   
จีวรได การกระทําของเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความ   
ไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังนี้แลว   
ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคน   
ไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคน   
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส การไม   
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย. ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะ   
สมแกเร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังแกภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํา   
นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ   
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือม   
ใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพือ่ความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดง อยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๒๘.๙. อนึ่ง มีพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติสองคน ตระ   
เตรียมทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะผืนๆ ไวเฉพาะภิกษวุา เราท้ังหลายจักจายจวีร   
เฉพาะผืนๆ ดวยทรัพยสําหรับจายจวีรเฉพาะผืนๆ เหลานีแ้ลว ยังภิกษุช่ือนี้ให   
ครองจีวรหลายผืนดวยกัน, ถาภิกษุนัน้เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาแลวถึงการ   
กําหนด ในจีวรในสํานักของเขาวา ดีละ ขอทานท้ังหลายจงจายจวีรเชนนั้นหรือเชน   
นี้ ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะผืนๆ เหลานี้แลว ท้ังสองคนรวมกัน ยังรูปให   
ครองจีวรผืนเดียวเถิด เปนนสิสัคคียปาจิตตีย ถือเอาความเปนผูใครในจีวรดี.ฯ   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๗] บทวา อน่ึง ... เฉพาะภกิษุ ความวา เพื่อประโยชนของภกิษคืุอทําภิกษใุห   
เปนอารมณแลวใครจะใหภิกษุครอง   
        บทวา สองคน คือสองคนดวยกัน.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใหญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗   
ช่ัวอายุของบุรพชนก.   
        ท่ีช่ือวา พอเจาเรือน ไดแกบุรุษผูครอบครองเรือน.   
        ท่ีช่ือวา แมเจาเรือน ไดแกสตรีผูครอบครองเรือน.   
        ท่ีช่ือวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกวมุกดา แกวลาย   
แกวผลึก ผา หรือฝาย.   
        บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจวีรเหลานี้ คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจดัหาไวเฉพาะ.   
        บทวา จาย คือ แลกเปล่ียน.   
        บทวา ใหครอง คือ จักถวาย.   
        คําวา ถาภิกษนุั้น ... ในสํานักของเขา ไดแก ภกิษุท่ีเขาท้ังสองคนตระเตรียมทรัพย   
สําหรับจายจวีรไวถวายเฉพาะ.   
        บทวา เขาไมไดปวารณาไวกอน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไวกอนวา ทานเจาขา   
ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักจายจวีรเชนไรถวายทาน.    
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        บทวา เขาไปหาแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง.   
        บทวา ถึงการกําหนดในจีวร คือ กําหนดวา ขอใหยาว ขอใหกวาง ขอใหเนื้อแนน   
หรือขอใหเนื้อละเอียด.   
        บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจวีรเหลานี้ คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจดัหาไวเฉพาะ.   
        บทวา เชนนั้นหรือเชนนี้ คือ ยาวหรือกวาง เนื้อแนนหรือเนื้อละเอียด.   
        บทวา จาย คือ แลกเปล่ียน.   
        บทวา ยังรูปใหครอง คือ จงให.   
        บทวา ท้ังสองคนรวมกัน คือ รวมทรัพยท้ังสองรายเขาเปนรายเดียวกัน.   
        บทวา ถือเอาความเปนผูใครในจวีรดี คือมีความประสงคผาท่ีดี ตองการผาท่ีมี   
ราคาแพง   
        เขาจายจวีร ยาวก็ดี กวางก็ดี เนื้อแนนก็ดี เนื้อละเอียดกด็ี ตามคําของเธอเปนทุกกฏใน   
ประโยคท่ีเขาจาย, เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา. ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล ภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา:-   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขาไป   
หาเจาเรือนผูมิใชญาติท้ังหลาย ถึงการกําหนดในจีวรเปนของจําจะสละ, ขาพเจา   
สละจีวรผืนนีแ้กสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้เปนของจํา   
จะสละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหจวีรผืน   
นี้แกภิกษุมีช่ือนี้.ฯ    
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                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขา   
ไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติท้ังหลาย ถึงการกาํหนดในจวีรเปนของจําจะสละ, ขาพเจา   
สละจีวรผืนนีแ้กทานทั้งหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ,   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้ แกภกิษุช่ือนี้.ฯ   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขาไปหาเจา   
เรือนผูมิใชญาติท้ังหลาย ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจาํจะสละ, ขาพเจาสละจีวร   
ผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
แลวใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนีแ้กทาน ดังนี้.ฯ   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๖๘] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหา   
เจาเรือนท้ังหลายแลว ถึงการกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจาเรือนท้ังหลาย   
แลว ถึงการกําหนดในจวีร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจาเรือน   
ท้ังหลายแลว ถึงการกําหนดในจวีร, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวา เปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๙] ภิกษุขอตอเจาเรือนผูเปนญาติ ๑ ภิกษุขอตอเจาเรือนผูปวารณาไว ๑ ภิกษุ   
ขอเพ่ือประโยชนของภิกษุอ่ืน ๑ ภกิษุจายดวยทรัพยของตน ๑ เจาเรือนใครจะจายจีวรมีราคาแพง   
ภิกษใุหเขาจายจีวรมีราคาถูก ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                                __________    
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                        ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๗๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ันนั้น มหาอํามาตย ผูอุปฏฐากของทานพระอุปนันท-   
ศากยบุตร สงทรัพยสําหรับจายจวีรไปกับทูตถวายแกทานพระอุปนนัทศากยบุตรส่ังวา เจาจงจาย   
จีวรดวยทรัพยจายจวีรนี้ แลวใหทานพระอุปนันทครองจวีร. จึงทูตนัน้เขาไปหาทานพระอุปนันท-   
ศากยบุตร คร้ันแลวไดกลาวคํานี้ กะทานพระอุปทนันทศากยบุตรวา ทานเจาขา ทรัพยสําหรับ   
จายจวีรนี้แล กระผมนํามาถวายเฉพาะพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงรับทรัพยสําหรับจายจวีร.   
        เม่ือทูตนัน้กลาวอยางนีแ้ลว ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดตอบคํานี้ กะทูตนั้นวา   
พวกเรารับทรัพยสําหรับจายจีวรไมได, รับไดแตจวีรอันเปนของควรโดยการเทาน้ัน;   
        เม่ือทานตอบอยางนั้นแลว ทูตนัน้ไดถามทานวา ก็ใครๆ ผูเปนไวยาวัจกรของทานมีหรือ?   
        ขณะน้ัน อุบาสกผูหนึ่งไดเดินไปสูอารามดวยกรณยีะบางอยาง จึงทานพระอุปนนัท-   
ศากยบุตรไดกลาวคํานี้กะทูตนั้นวา อุบาสกนั้นแล เปนไวยาวัจกรของภกิษุท้ังหลาย.   
        จึงทูตนั้น ส่ังอุบาสกนั้นใหเขาใจแลว กลับเขาไปหาทานพระอุปนนัทศากยบุตรแจงวา   
ทานเจาขา อุบาสกท่ีพระคุณเจาแสดงเปนไวยาวัจกรนั้น, กระผมส่ังใหเขาใจแลว; ขอพระคุณ   
เจาจงเขาไปหา เขาจักใหทานครองจีวรตามกาล.   
        ขณะน้ัน ทานพระอุปนนัทศากยบุตรไมไดพดูอะไรกะอุบาสกนัน้.   
        แมคร้ังท่ีสองแล ทานมหาอํามาตยนัน้ ก็ไดสงทูตไปในสํานักทานพระอุปนันทศากยบุตร   
วา ขอพระคุณเจาจงใชสอยจวีรนั้น, ขาพเจาตองการจะใหพระคุณเจาใชจีวรนั้น; แมคร้ังท่ีสอง   
ทานพระอุปนนัทศากยบุตร ก็มิไดพดูอะไร กะอุบาสกนัน้.   
        แมคร้ังท่ีสามแล ทานมหาอํามาตยนัน้ ก็ไดสงทูตไปในสํานักทานพระอุปนันทศากย-   
บุตรวา ขอพระคุณเจาจงใชสอยจีวรนัน้, ขาพเจาตองการจะใหพระคุณเจาใชจวีรนัน้.   
        ก็สมัยนัน้ เปนคราวประชุมของชาวนิคม และชาวนิคมไดตั้งกติกากันไววา. ผูใดมาภาย   
หลัง ตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ.   
        คราวนั้น ทานอุปนันทศากยบุตรเขาไปหาอุบาสกนัน่. คร้ันแลวไดกลาวคํานีก้ะเขาวา   
ฉันตองการจีวร,    
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        อุบาสกนั้นขอผัดวา ทานเจาขา โปรดรอสักวันหนึ่งกอน, วันนี้เปนสมัยประชุมของ   
ชาวนิคม และชาวนิคมไดตั้งกติกากนัไววา ผูใดมาภายหลังตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคาดค้ันวา ทานจงใหจีวรแกฉันในวันนีแ้หละ แลว   
ยึดชายพกไว.   
        คร้ันอุบาสกนั้นถูกคาดค้ัน จึงจายจีวรถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร แลวจึงได   
ไปภายหลัง. คนท้ังหลายพากันถามอุบาสกนั้นวา เหตุไรทานจึงไดมาภายหลัง? ทานตองเสีย   
เงิน ๕๐ กหาปณะ. จึงอุบาสกนั้นไดเลาเร่ืองนั้นใหคนเหลานั้นฟง คนท้ังหลาย พากนัเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ   
จะทําการชวยเหลือคนเหลานี้บาง ก็ทําไมไดงาย ไฉนพระอุปนันทศากยบุตร เม่ืออุบาสกขอผัด   
วาทานเจาขา กรุณารอสักวนัหนึ่งกอน กร็อไมได?   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร เม่ืออุบาสกขอผัดวา ทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึง่กอน   
ก็รอไมได? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษสุงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก   
เกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนนัทศากยบุตรวา ดกูรอุปนันท ขาววา เธออันอุบาสกขอ   
ผัดวา ทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึ่งกอน ก็รอมิได ดังนี ้จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทําไฉน เธอเม่ืออุบาสกขอผัดวา กรุณา   
รอสักวันหนึ่งจึงไมรอเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่นเปน   
ไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ี   
เล่ือมใสแลว.    
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                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย   
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังภิกษท้ัุงหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํา   
นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ความอยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอัน   
จะบังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกาํจัดอาสวะอันจักบังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม   
๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนีว้าดังนี้:-   
                                พระบัญญัติ   
        ๒๙.๑๐ อนึ่ง พระราชากด็ี ราชอํามาตยก็ดี พราหมณก็ดี คหบดกี็ดี สง-   
ทรัพยสําหรับจายจวีรไปดวยทูตเฉพาะภกิษุวา เจาจงจายจีวรดวยทรัพยสําหรับจาย   
จายจวีรนี้แลวยังภกิษุช่ือนีใ้หครองจีวร, ถาทูตนั้นเขาไปหาภิกษุนัน้กลาวอยางนีว้า   
ทรัพยสําหรับจายจวีรนี้นํามาเฉพาะทาน, ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจวีร, ภิกษุ   
นั้นพึงกลาวตอทูตนั้นอยางนี้วา พวกเราหาไดรับทรัพยสําหรับจายจวีรไม, พวกเรารับ   
แตจีวรอันเปนของควรโดยกาล; ถาทูตนั้นกลาวตอภกิษนุั้นอยางนี้วา ก็ใครๆ ผูเปน   
ไวยาวัจกรของทานมีหรือ? ภิกษุผูตองการจีวรพึงแสดงชนผูทําการในอารามหรืออุบา   
สกใหเปนไวยาวัจกร ดวยคําวา คนนัน้แลเปนไวยาวจักรของภิกษุท้ังหลาย, ถาทูต   
นั้นส่ังไวยาวจักรนั้นใหเขาใจแลว เขาไปหาภิกษนุั้นกลาวอยางนีว้า คนท่ีทานแสดง   
เปนไวยาวัจกรนั้น, ขาพเจาส่ังใหเขาใจแลว; ทานจงเขาไปหา เขาจักใหทานครอง   
จีวรตามกาล, ภิกษุผูตองการจีวรเขาไปหาไวยาวัจกรแลว พึงทวงพึงเตือนสองสามคร้ัง   
วา รูปตองการจีวร; ภิกษุทวงอยู เตือนอยู สองสามคร้ัง ยังไวยาวัจกรนั้น ให    
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จัดจวีรสําเร็จได การใหสําเร็จไดดวยอยางนี้ นั่นเปนการดี, ถาใหสําเร็จไมได, พึง-   
ยืนนิ่งตอหนา ๔ คร้ัง ๕ คร้ัง ๖ คร้ัง เปนอยางมาก; เธอยืนนิ่งตอหนา ๔ คร้ัง   
๕ คร้ัง ๖ คร้ัง เปนอยางมาก; ยังไวยาวัจกรนั้นใหจัดจีวรสําเร็จได, การใหสําเร็จได   
ดวยอยางน้ี นัน่เปนการด,ี ถาใหสําเร็จไมได, ถาเธอพยายามใหยิ่งกวานัน้ ยังจวีร   
นั้นใหสําเร็จ, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย; ถาใหสําเร็จไมไดพึงไปเองก็ได, สงทูตไปก็ได   
ในสํานักท่ีสงทรัพยสําหรับจายจวีรมาเพื่อเธอ, บอกวา ทานสงทรัพยสําหรับจายจีวร   
ไปเฉพาะภิกษใุด, ทรัพยนั้นหาสําเร็จประโยชนนอยหนึ่งแกภกิษนุั้นไม, ทานจงทวง   
เอาทรัพยของทานคืน, ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย; นี้เปนสามีจิกรรมใน   
เร่ืองนั้น.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๑] บทวา อน่ึง ... เฉพาะภกิษุ ความวา เพื่อประโยชนของภกิษุ คือทําภิกษใุหเปน   
อารมณแลวใครจะใหภกิษุครอง.   
        ท่ีช่ือวา พระราชา ไดแก ทานผูทรงราชย   
        ท่ีช่ือวา ราชอํามาตย ไดแก ขาราชการผูไดรับความชุบเล้ียงของพระราชา   
        ท่ีช่ือวา พราหมณ ไดแก พราหมณ โดยกําเนดิ.   
        ท่ีช่ือวา คหบดี ไดแก เจาเรือน ยกพระราชา ราชอํามาตย พราหมณ นอกนั้น   
ช่ือวาคหบดี.   
        ท่ีช่ือวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกวมุกดา แกวลาย   
หรือแกวผลึก   
        บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจวีรนี้ คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจัดหาไวเฉพาะ   
        บทวา จาย คือ แลกเปล่ียน.   
        บทวา ใหครอง คือ จงถวาย.   
        ถาทูตนั้นเขาไปหาภกิษนุั้นกลาวอยางนี้วา ทรัพยสําหรับจายจีวรนี ้นํามา   
เฉพาะทาน, ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร, ภิกษุนัน้พึงกลาวตอทูตนั้นอยางนีว้า   
พวกเราหาไดรับทรัพยสําหรับจายจวีรไม, พวกเรารับแตจีวรอันเปนของควรโดยกาล;   
ถาทูตนั้นกลาวตอภกิษุนัน้อยางนีว้า กใ็ครๆ ผูเปนไวยาวจักรของทานมีหรือ, ภิกษุ   
ผูตองการจีวรพึงแสดงชนผูทําการในอาราม หรืออุบาสกใหเปนไวยาวจักรดวยคําวา   
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คนนั้นแลเปนไวยาวัจกรของภิกษุท้ังหลาย ไมควรกลาววา จงใหแกคนนั้น หรือวา   
คนนั้นจกัเก็บไว หรือวาคนนั้นจักแลก หรือวา คนนั้นจักจาย: ถาทูตนัน้ส่ังไวยาวัจกร   
นั้นใหเขาใจแลว เขาไปหาภกิษุนั้นกลาวอยางนีว้า คนท่ีทานแสดงเปนไวยาวัจกรนั้น,   
ขาพเจาส่ังใหเขาใจแลว, ทานจงเขาไปหา เขาจักใหทานครองจีวรตามกาล, ภิกษุผู   
ตองการจีวรเขาไปหาไวยาวจักรแลวพึงทวง พึงเตือนสองสามคร้ังวา รูปตองการจีวร;   
อยาพูดวา จงใหจีวรแกรูป จงนําจีวรมาใหรูป จงแลกจวีรใหรูป จงจายจีวรใหรูป พึงพูดได   
แมคร้ังท่ีสอง พึงพูดไดแมคร้ังท่ีสาม, ถาใหจัดสําเร็จได การใหสําเร็จไดดวยอยางนี้ นั่นเปนการ   
ดี, ถาใหจดัสําเร็จไมได, พึงไปยืนนิ่งตอหนาในท่ีใกลไวยาวัจกรนั้น, ไมพึงนั่งบนอาสนะ ไม   
พึงรับอามิส ไมพึงกลาวธรรม, เม่ือเขาถามวามาธุระอะไร พึงกลาววา รูเอาเองเถิด, ถานั่งบน   
อาสนะก็ดี รับอามิสก็ดี กลาวธรรมก็ดี ช่ือวาหักการยนืเสีย, พึงยืนไดแมคร้ังท่ีสอง พึงยืน   
ได แมคร้ังท่ีสาม ทวง ๔ คร้ังแลว; พึงยืนได ๔ คร้ัง ทวง ๕ คร้ังแลว, พึงยืนได ๒ คร้ัง   
ทวง ๖ คร้ังแลว, จะพึงยนืไมได, ถาเธอพยายามใหยิ่งกวานั้นยังจีวรนัน้ใหสําเร็จ, เปน   
ทุกกฏในประโยคท่ีพยายาม, เปนนิสสัคคียดวยไดจวีรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ คร้ัง ดวยยืนเกิน   
๖ คร้ัง เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย-   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะ   
สละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี.้ฯ    
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                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ คร้ัง ดวยยืนเกิน   
๖ คร้ัง เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ,   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน จีวรผืนนี้ ของขาพเจา ใหสําเร็จดวยทวงเกนิ ๓ คร้ัง ดวยยืนเกนิ ๖ คร้ัง   
เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้กทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
แลวใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนีแ้กทาน ดังนี้   
        ในประโยควา ถาใหสําเร็จไมได พึงไปเองก็ได สงทูตไปก็ได ในสํานักท่ี   
สงทรัพยสําหรับจายจวีรมาเพื่อเธอ บอกวา ทานสงทรัพยสําหรับจายจวีรไปเฉพาะ   
ภิกษใุด, ทรัพยนั้นหาสําเร็จประโยชนนอยหนึ่งแกภิกษนุั้นไม, ทานจงทวงเอาทรัพยของ   
ทานคืน, ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย: นี้เปนสามีจิกรรมในเร่ืองนั้น ดังนี:้   
ความวา นีเ้ปนความถูกยิ่งในเร่ืองนั้น.ฯ   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๗๒] ทวงเกิน ๓ คร้ัง ยนืเกิน ๖ คร้ัง ภิกษุสําคัญวาเกิน ยังจีวรนัน้ใหสําเร็จ,   
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ทวงเกนิ ๓ คร้ัง ยืนเกนิ ๖ คร้ัง ภิกษุสงสัย ยังจวีรนัน้ใหสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ทวงเกนิ ๓ คร้ัง ยืนเกนิ ๖ คร้ัง ภิกษุสําคัญวาไมถึง ยงัจีวรนั้นใหสําเร็จ, เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ทวงไมถึง ๓ คร้ัง ยืนไมถึง ๖ คร้ัง ภิกษุสําคัญวาเกนิ ยังจวีรใหสําเร็จ, ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        ทวงไมถึง ๓ คร้ัง ยืนไมถึง ๖ คร้ัง ภิกษุสงสัย ยังจวีรใหสําเร็จ, ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ทวงไมถึง ๓ คร้ัง ยืนไมถึง ๖ คร้ัง ภิกษุสําคัญวาไมถึง ยังจีวรนัน้ใหสําเร็จ, ไมตอง   
อาบัติ.ฯ   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๓] ภกิษุทวง ๓ คร้ัง ยืน ๖ คร้ัง ภกิษุทวงไมถึง ๓ คร้ัง ยืนไมถึง ๖ คร้ัง ๑ ภิกษุ   
ไมไดทวง ไวยาวัจกรถวายเอง ๑ เจาของทวงเอามาถวาย ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑,   
ไมตองอาบัติแล.ฯ   
                        จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๑ จบ.   
                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. ทสาหปรมสิกขาบท วาดวยการทรงอติเรกจีวรไวได ๑๐ วนัเปนอยางยิ่ง.   
        ๒. เอกรัตติสิกขาบท วาดวยการอยูปราศจากไตรจวีรแมราตรีหนึง่.   
        ๓. มาสปรมสิกขาบท วาดวยการเก็บจวีรไวไดเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง.   
        ๔. ปุราณจีวรโธวาปนสิกขาบท วาดวยการใหภกิษณุีซักจวีรเกา.   
        ๕. จีวรปฏิคคหณสิกขาบท วาดวยการรับจีวรจากมือภิกษณุี.   
        ๖. อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท วาดวยการขอจีวรตอเจาเรือนผูมิใชญาติ.   
        ๗. ตทุตตริสิกขาบท วาดวยการขอจวีรเกินกําหนด.   
        ๘. อุททิสสิกขาบท วาดวยมูลคาจวีรของเจาทรัพยรายเดียว.   
        ๙. อุภินนอุททิสสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรของเจาทรัพยสองราย.   
        ๑๐. ทูตสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรท่ีเจาทรัพยสงมาถวาย.ฯ   
                                ___________    
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                        นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๒   
                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดยี เขตพระนคร-   
อาฬว,ี คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเขาไปหาพวกชางไหม กลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย พวกทาน   
ตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือ   
ดวยไหม ชางไหมเหลานัน้เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
จึงไดเขามาหาพวกเรากลาวอยางนีว้า ทานท้ังหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแก   
พวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจอืดวยไหม ดังนี้, แมพวกเราผูซ่ึงทําสัตว   
ตัวเล็กๆ มากมายใหวอดวาย เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา ก็ยังเช่ือวา   
ไมไดลาภ หาไดไมสุจริต.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิพวกชางไหมเหลานั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาผูท่ี   
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพน-   
ทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงเขาไปหาพวกชางไหม แลวกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย พวก   
ทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมากป็รารถนาจะทําสันถัต   
เจือดวยไหม ดงันี้เลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอ   
เขาไปหาพวกชางไหม แลวกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก   
จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมากป็รารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังนี้ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั้น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดเขาไป    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 71 
หาพวกชางไหม แลวกลาวอยางนีว้า ทานท้ังหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงให   
แกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังนี้เลา? การกระทําของ   
พวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่ง   
ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคีย โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย   
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส   
๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ   
ถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๐.๑. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําสันถัตเจือดวยไหม, เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.ฯ   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระกต็าม   
เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรสัวา อน่ึง ... ใด.    
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        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ. ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน   
ผูเจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ.   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง   
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษเุหลานั้น ภิกษุท่ี   
สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ ช่ือวา ภกิษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีมีช่ือวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งท่ีเขาหลอ ไมใชทอ.   
        บทวา ใหทํา ความวา ทําเองก็ดี ใชใหทําก็ดี เจือดวยไหมแมเสนเดยีว เปนทุกกฏ   
ในประโยคท่ีทํา, เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละสันถัตนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงฆเฉวียงบา กราบเทาภกิษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา สันถัตเจือดวยไหมผืนนี้ ของขาพเจาไดทําแลว เปนของจําจะ   
สละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี   
เสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้   
        ทานขาพเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของ   
จําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหสันถัต   
ผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้.ฯ    
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                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา สันถัตเจือดวยไหมผืนนี้ของขาพเจา ใหทําแลวเปนของจําจะสละ,   
ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ีเสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะสละ   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, ทาน   
ท้ังหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้.ฯ   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา  นัง่กระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน สันถัตเจือดวยไหมผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของจําจะสละ,   
ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ, พึงคืนสันถัตท่ีเสีย   
สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังนี้.ฯ   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๗๖] สันถัตตนทําคางไว ภกิษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตตนทําคางไว ภกิษุใชผูอ่ืนใหทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตคนอ่ืนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตคนอ่ืนทําคางไว ภิกษใุชผูอ่ืนใหทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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                                ทุกกฏ   
        ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอ่ืนทําก็ดี เพื่อใชเปนของอ่ืน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษไุดสันถัตท่ีคนอ่ืนทําไวแลว ใชสอย, ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๗] ภกิษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเคร่ืองลาดพ้ืนก็ดี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกกด็ี   
เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.ฯ   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                                _______   
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                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวนั   
เขตพระนครเวสาลี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน ชาวบานพากัน   
มาเท่ียวชมวิหารไดแลเหน็แลว จึงพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสาย   
พระศากยบุตรเหลานี้ จึงไดใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดาํลวน เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม   
เลา?   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู, บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา, ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   
ไฉนพระฉัพพคัคียจึงไดใหเขาทําสันถัตแหงขนเจยีมดําลวนเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ   
ใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดให   
เขาทําสันถัตแหงขนเจยีมดําลวนเลา? การกระทําของพวกเธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การ   
กระทําของพวกเธอนั่นเปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพือ่ความเปน   
อยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
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                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระ   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๑.๒. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน, เปนนิสสัคคิย-   
ปาจิตต.ฯ   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๙] อนึง่ ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนเอหภิิกษุ. ช่ือวา    
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ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปน   
ผูเจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง   
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษเุหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆ   
พรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ดาํ มี ๒ อยาง คือ ดําเองโดยกาํเนิด อยาง ๑ ดําโดยยอมอยาง ๑.   
        ท่ีช่ือวา สันถัต ไดแกผารองนั่งท่ีเขาหลอ ไมใชทอ.   
        บทวา ใหทํา ความวา ทําเองก็ดี ใชใหเขาทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยคท่ีทํา, เปน   
นิสสัคคียดวยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละสันถัตนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา สันถัตแหงขนเจียมดําลวนผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของ   
จําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ีเสีย   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภกิษุมีช่ือนี้ เปนของจํา   
จะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหสันถัต   
ผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือกลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา สันถัตแหงขนเจียมดําลวนผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของ   
จําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานท้ังหลาย.    
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        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจํา   
จะสละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของท้ังทานหลายถึงท่ีแลว,   
ทานท้ังหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภกิษุมีช่ือนี้   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน สันถัตแหงขนเจยีมดําลวนผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของจําจะสละ   
ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น  พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี   
เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนีแ้กทาน ดังนี้.ฯ   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๘๐] สันถัตตนทําคางไว ภกิษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตตนทําคางไว ภกิษุใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตคนอ่ืนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตคนอ่ืนทําคางไว ภิกษใุชผูอ่ืนทาํตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอ่ืนทําก็ดี เพื่อใชเปนของอ่ืน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษไุดสันถัตท่ีคนอ่ืนทําไวแลว ใชสอย, ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๘๑] ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเคร่ืองลาดพ้ืนก็ดี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกกด็ี   
เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.ฯ   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                                __________    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 79 
                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๘๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงหาม   
การกระทําสันถัตแหงขนเจยีมดําลวน จึงถือเอาขนเจียมขาวหนอยหนึ่งปนไวท่ีชายสันถัต, แลว   
ใหทําสันถัตแหงขนเจยีมดําลวนเหมือนอยางเดิมนัน่แหละ.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตาง   
ก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดถือเอาขนเจียมขาวหนอยหนึง่ปนไวท่ีชาย   
สันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเหมือนอยางเดิมนั้นเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในพระเหตุเปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ   
ถือเอาขนเจียมขาวหนอยหนึง่ปนไวท่ีชายสันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน เหมือน   
เหมือนอยางเดิมนั่นแหละ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดถือเอา   
ขนเจียมขาวหนอยหนึ่งปนไวท่ีชายสันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจยีมดําลวนเหมือนอยางเดิม   
นั้นเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือ   
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนัน่ เปนไป   
เพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืน ของชนบางพวก   
ท่ีเล่ือมใสแลว.    
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                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๒.๓. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําสันถัตใหม พงึถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน   
ขนเจียมขาวเปนสวนท่ี ๓, ขนเจียมแดงเปนสวนท่ี ๔, ถาภิกษไุมถือเอาขนเจียมดํา   
ลวน ๒ สวน ขนเจียมขาวเปนสวนท่ี ๓ ขนเจียมแดงเปนสวนท่ี ๔ ใหทําสันถัตใหม,   
เปนนิสสัคคิยปาจิตตียฯ   
                        สิกขาบทวิภังค   
        [๘๓] ท่ีช่ือวา ใหม ตรัสหมายการทําข้ึน.   
        ท่ีช่ือวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งท่ีเขาหลอ ไมใชทอ.   
        บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม.   
        คําวา พึงถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน ความวา พึงชั่งถือเอาขนเจยีมดําลวน   
น้ําหนกั ๒ ช่ัง.   
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        บทวา ขนเจียมขาวเปนสวนท่ี ๓ คือ ขนเจียมขาวน้าํหนัก ๑ ช่ัง.   
        บทวา ขนเจียมแดงเปนสวนท่ี ๔ คือ ขนเจียมแดงน้ําหนกั ๑ ช่ัง.   
        คําวา ถาภิกษไุมถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน ขนเจียมขาวเปนสวนท่ี ๓   
ขนเจียมแดงเปนสวนท่ี ๔ ความวา ไมถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง ทําเอง   
ก็ดี ใชเขาทํากด็ี ซ่ึงสันถัตใหม, เปนทุกกฏในประโยคท่ีทํา, เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา,   
ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละสันถัตนั้นอยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง   
ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภกิษุมีช่ือนี้เปนของจําจะ   
สละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสันถัตผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี.้   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง   
ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-    
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        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจํา   
จะสละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว.   
ทานท้ังหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจยีมแดง ๑ ช่ัง ให   
ทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น  พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี   
เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนีแ้กทาน ดังนี้.ฯ   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๘๔] สันถัตตนทําคางไว ภกิษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตตนทําคางไว ภกิษุใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตคนอ่ืนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตคนอ่ืนทําคางไว ภิกษใุชผูอ่ืนทาํตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอ่ืนทําก็ดี เพื่อใชเปนของอ่ืน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษไุดสันถัตท่ีคนอ่ืนทําไวแลว ใชสอย, ตองอาบัติทุกกฏ.ฯ   
                                อนาปตติวาร   
        [๘๕] ภิกษุถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง แลวทํา ๑ ภิกษุถือเอา   
ขนเจียมขาวมากกวา ขนเจยีมแดงมากกวา แลวทํา ๑ ภิกษุถือเอาขนเจียมขาวลวน ขนเจียมแดง   
ลวน แลวทํา ๑ ภิกษุทําเปนเพดานกด็ี เปนเคร่ืองลาดพ้ืนก็ดี เปนมานกด็ี ๑ เปนเปลือกฟูกกด็ี   
เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.ฯ   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                                __________    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 83 
                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๘๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษุท้ังหลายใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป, พวก-   
เธอวอนขอเขาอยูรํ่าไปวา ทานท้ังหลายจงใหขนเจยีม อาตมาตองการขนเจียม. ชาวบานพากัน   
เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ จึงไดขอใหเขาทํา   
สันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูรํ่าไปวา ทานท้ังหลายจงใหขนเจยีม อาตมาตองการขนเจียม   
สวนสันถัตของพวกเราทําคราวเดยีว ถูกเด็กๆ ของพวกเราถายอุจจาระรดบาง ถายปสสาวะรด   
บาง หนูกดัเสียบาง กย็ังอยูไดถึง ๕-๖ ป; สวนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ ขอ   
ใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูรํ่าไปวา ทานท้ังหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการ   
ขนเจียม.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน   
ภิกษุท้ังหลายจึงไดขอใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูรํ่าไปวา ทานท้ังหลายจงให   
ขนเจียม อาตมาตองการขนเจยีม ดังนี้เลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภกิษุท้ังหลาย   
ขอใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูรํ่าไปวา ท้ังหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการ   
ขนเจียม ดังนี้ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉน โมฆบุรุษเหลานั้น   
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จึงไดใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูรํ่าไปวา ทานท้ังหลายจงใหขนเจยีม อาตมาตองการ   
ขนเจียม ดังนี้เลา? การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของ   
พวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืน   
ของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุท้ังหลายโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๓.๔. อนึ่ง ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึงทรงไวใหได ๖ ฝน, ถายัง   
หยอนกวา ๖ ฝน เธอสละเสียแลวก็ดี ยังไมสละแลวก็ดี ซ่ึงสันถัตนั้น ใหทําสันถัต   
อ่ืนใหม, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภกิษท้ัุงหลายดวย   
ประการฉะนี้.ฯ   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.   
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                                พระอนบัุญญัติ   
                        เร่ืองภิกษุอาพาธ   
        [๘๗] ก็โดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธอยูในพระนครโกสัมพี. พวกญาติสงทูต   
ไปในสํานักภกิษุรูปนั้นวา นมินตทานมา พวกผมจักพยาบาล. แมภิกษท้ัุงหลายก็ไดกลาวอยางนี้   
วา ไปเถิดอาวโุส พวกญาติจกัไดพยาบาลทาน.   
        ภิกษนุั้นไดตอบอยางนีว้า ทานท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา อน่ึง   
ภิกษใุหทําสันถัตใหมแลว พงึทรงไวใหได ๖ ฝน, ก็ผมกําลังอาพาธ ไมสามารถจะนําสันถัตไป   
ดวยได และผมเวนสันถัตแลว ไมสบาย ผมจักไมไปละ.   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหสมมติสันถัต   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสมมติ   
สันถัตแกภกิษผูุอาพาธ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สงฆพึงใหสมมติสันถัตนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีสมมติสันถัต   
        ภิกษุผูอาพาธรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมสามารถจะนําสันถัตไปดวยได, ทานเจาขา ขาพเจาน้ัน   
ขอสมมติสันถัตตอสงฆ พึงขอแมคร้ังท่ี ๒ พึงขอแมคร้ังท่ี ๓, ภิกษุ ผูฉลาด ผูสามารถ พึง   
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภกิษุมีช่ือนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา   
สันถัตไปดวยได เธอขอสมมติสันถัตตอสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว,   
สงฆพึงใหสมมติสันถัตแกภกิษุมีช่ือนี้ นีเ่ปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภกิษุมีช่ือนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา   
สันถัตไปดวยได เธอขอสมมติสันถัตตอสงฆ. สงฆใหสมมติสันถัตแกภิกษุมีช่ือนี;้ การ   
ใหสมมติสันถัตแกภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแก    
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ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. การสมมติสันถัตอันสงฆใหแลวแกภิกษุมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ,   
เหตุนั้นจึงนิ่ง. ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๓๓.๔. ก. อนึ่ง ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึงทรงไวใหได ๖ ฝน. ถายัง   
หยอนกวา ๖ ฝน เธอสละเสียแลวก็ดี ยังไมสละแลวก็ดี ซ่ึงสันถัตนั้น ใหทําสันถัต   
อ่ืนใหม เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ   
                        เร่ืองภิกษุอาพาธ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๘๘] ท่ีช่ือวา ใหม ตรัสหมายการทําข้ึน.   
        ท่ีช่ือวา สันถัต ไดแกผารองนั่งท่ีเขาหลอ ไมใชทอ.   
        บทวา ใหทําแลว คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม.   
        บทวา พึงทรงไวใหได ๖ ฝน คือ พึงทรงไวใหได ๖ ฝนเปนอยางเร็ว.   
        บทวา ถายังหยอนกวา ๖ ฝน คือ ยังไมถึง ๖ ฝน.   
        บทวา สละเสียแลวก็ดี ... ซ่ึงสันถัตนั้น คือ ใหแกคนอ่ืนไป.   
        บทวา ยังไมสละแลวกด็ี คือ ยังไมไดใหแกใครๆ.   
        บทวา เวนไวแตภกิษุไดสมมติ คือ ยกเวนภกิษุผูไดรับสมมติ.   
        ภิกษุทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ซ่ึงสันถัตอ่ืนใหม เปนทุกกฏในประโยคท่ีทํา,   
เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละสันถัตนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
กระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ใหทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไวแตภกิษุไดสมมติ   
เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-    
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภกิษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะ   
สละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหสันถัตผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี.้   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ใหทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไวแตภกิษุไดสมมติ   
เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา, สันถัตผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะ   
สละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว,   
ทานท้ังหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ใหทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไวแตภกิษุไดสมมติ เปน   
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ีเสีย-   
สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๘๙] สันถัตตนทําคางไว ภกิษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตตนทําคางไว ภกิษุใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตคนอ่ืนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตคนอ่ืนทําคางไว ภิกษใุชผูอ่ืนทาํตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 88 
                                อนาปตติวาร   
        [๙๐] ครบ ๖ ฝนแลวภกิษุทําใหม ๑, เกิน ๖ ฝนแลวภิกษุทําใหม ๑. ภิกษุทําเองกด็ี   
ใชผูอ่ืนทําก็ดี เพื่อใชเปนของอ่ืน ๑, ภิกษุไดสันถัตท่ีคนอ่ืนทําไวแลว ใชสอย ๑, ภิกษทํุาเปน   
เพดานก็ดี เปนเคร่ืองลาดพ้ืนก็ดี เปนมานกด็ี เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนปลอกหมอนก็ด,ี ภิกษไุด   
สมมติ ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑, ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                                ___________    
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                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองพระอุปเสนวังคันตบุตร   
        [๙๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เราปรารถนาจะหลีกออกเรนอยูตลอดไตรมาส ใครๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจากภกิษุ   
ผูนําบิณฑบาตเขาไปใหรูปเดยีว.   
        ภิกษเุหลานั้นรับพระพทุธาณัติแลว ไมมีใครเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคในพระวิหารนี้เลย   
นอกจากภิกษผูุนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียวโดยแท. ถึงอยางนั้น สงฆในเขตพระนครสาวัตถี   
ก็ยังต้ังกติกากนัไววา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเสด็จหลีกออกเรนอยู   
ตลอดไตรมาส ใครๆ ไมพึงเขาไปเฝาพระองค นอกจากภิกษผูุนาํบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว   
ภิกษุรูปใดเขาไปเฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัติปาจิตตีย.   
        [๙๒] คร้ังนั้น ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษบุริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี   
ประทับ. คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว.   
                                พุทธประเพณี   
        อันการท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลายนี้ นัน่   
เปนพุทธประเพณี.   
        ขณะน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกรอุปเสน พวกเธอ   
พอทนได พอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ? พวกเธอเดนิทางมาโดยไดรับความลําบากนอยหรือ?   
        ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลวา พอทนได พอใหอัตภาพเปนไปได พระพุทธเจา-   
ขา อน่ึง พวกขาพระพุทธเจาเดินทางมาโดยไดรับความลําบากเล็กนอย พระพุทธเจาขา.   
        ก็แลขณะนั้น ภกิษุสัทธิวิหาริกของทานพระอุปเสนวังคันตบุตรนัง่เฝาอยูไมหางพระผูมี   
พระภาค จึงพระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษรูุปนั้นวา ดกูรภิกษุ ผาบังสุกลุเปนท่ีพอใจของเธอหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันกราบทูลวา ผาบังสุกุล มิไดเปนท่ีพอใจของขาพระพทุธเจาเลย พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ก็ทําไมเธอจึงไดทรงผาบังสุกุลเลา ภิกษ?ุ.    
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        ภิ. พระอุปชฌายะของขาพระพุทธเจาทรงผาบังสุกุล, ขาพระพุทธเจาจึงตองทรงผาบังสุกุล   
อยางนั้นบาง พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกรอุปเสน บริษัท   
ของเธอนี้นาเล่ือมใสนัก, เธอแนะนําบริษัทอยางไร?   
        ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ผูใดขออุปสมบทตอขาพระ-   
พุทธเจา, ขาพระพุทธเจาบอกกะเขาอยางนีว้า อาวุโส ฉันเปนผูอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาต   
เปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวตัร, ถาทานจักถืออยูปาเปนวตัร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผา   
บังสุกุลเปนวัตรบาง, ฉันก็จักใหทานอุปสมบทตามประสงค ถาเขารับคําของขาพระพทุธเจาๆ   
จึงใหเขาอุปสมบท, ถาเขาไมรับคําของขาพระพุทธเจาๆ ก็ไมใหเขาอุปสมบท. ภิกษใุดขอนิสัย   
ตอขาพระพุทธเจาๆ บอกกะภิกษนุั้นอยางนี้วา อาวุโส เราเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาต   
เปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวตัร, ถาทานจักถืออยูปาเปนวตัร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผา   
บังสุกุลเปนวัตรบางได, เรากจ็ักใหนิสัยแกทานตามความประสงค ถาภิกษุนั้นรับคําของขาพระ-   
พุทธเจาๆ จึงจะใหนิสัย, ถาภิกษุนั้นรับคําของขาพระพุทธเจาไมได ขาพระพุทธเจากไ็มใหนิสัย,   
ขาพระพุทธเจาแนะนําบริษทัอยางนี้แล พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดีแลว ดีแลว อุปเสน, เธอแนะนาํบริษัทไดดจีริงๆ เออก็เธอรูกติกาของสงฆ   
ในเขตพระนครสาวัตถีไหม อุปเสน?.   
        อุ. ไมทราบเกลาฯ พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรอุปเสน สงฆในเขตพระนครสาวัตถี ตั้งกติกากันไววา ทานท้ังหลาย พระผูมี-   
พระภาคมีพระประสงคจะเสด็จหลีกออกเรนอยูตลอดไตรมาส, ใครๆ อยาเขาไปเฝาพระองค   
นอกจากภิกษผูุนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว, ภิกษุใดเขาไปเฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        อ. พระสงฆในเขตพระนครสาวัตถี จักทราบท่ัวกนัตามกติกาของตน. พวกขาพระ-   
พุทธเจาจักไมแตงต้ังสิกขาบทท่ีพระองคมิไดทรงบัญญัติ และจักไมเพกิถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติ   
ไว จกัสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติไว.   
        ภ. ดีแลว ดีแลว อุปเสน, ไมควรแตงต้ังสิกขาบทท่ีเรายังมิไดบัญญัต ิหรือไมควร   
เพิกถอนสิกขาบทท่ีเราบัญญัติไว ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบท ตามท่ีเราไดบัญญัติไว. เรา    
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อนุญาตใหพวกภิกษุผูถือการอยูปาเปนวตัร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขาหา   
เราไดตามสะดวก.   
        เวลานั้น ภิกษหุลายรูปกําลังรออยูท่ีนอกซุมประตูพระวิหาร ดวยต้ังใจวา พวกเราจักให   
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรแสดงอาบัติปาจิตตีย. คร้ันทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกบัภิกษุบริษัท   
ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิหลีกไปแลว, จึงภิกษุเหลานัน้ไดถามทาน   
พระอุปเสนวังคันตบุตรดังนีว้า อาวุโส อุปเสน ทานทราบกติกาของสงฆในเขตพระนครสาวัตถี   
ไหม?   
        ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรตอบวา อาวุโสท้ังหลาย แมพระผูมีพระภาคก็รับส่ังถาม   
กระผมอยางนีว้า ดูกรอุปเสน เธอทราบกติกาของสงฆในเขตพระนครสาวัตถีไหม? กระผม   
กราบทูลวา ไมทราบเกลาฯ พระพุทธเจาขา พระองครับส่ังตอไปวา ดกูรอุปเสน สงฆในพระนคร   
สาวัตถีไดตั้งกติกากันไววา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเสด็จหลีกออกเรน   
อยูตลอดไตรมาส, ใครๆ อยาเขาไปเฝาพระองค นอกจากภิกษุผูนาํบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว.   
ภิกษใุดเขาเฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัตปิาจิตตีย. กระผมกราบทูลวา พระสงฆในเขตพระนคร   
สาวัตถีจักทราบท่ัวกันตามกติกาของตน. พวกขาพระพทุธเจาจักไมแตงต้ังสิกขาบทท่ีพระองคมิได   
ทรงบัญญัติ และจักไมเพิกถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามท่ี   
ทรงบัญญัติไว ดังนี้. พระผูมีพระภาคเลยทรงอนุญาตใหบรรดาภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือ   
บิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขาเฝาไดตามสะดวก ดังนี้.   
        ภิกษเุหลานั้นเหน็จริงดวยในทันใดน้ันวา ทานพระอุปเสนวังคันตบุตร พูดถูกตองจริง   
แท, พระสงฆไมควรแตงต้ังสิกขาบทท่ียังมิไดทรงบัญญัติ หรือไมควรเพิกถอนสิกขาบทท่ีทรง   
บัญญัติไว, ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติไว.   
        [๙๓] ภิกษุท้ังหลายไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุผูถือการอยูปา   
เปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวตัร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขาเฝาไดตามสะดวก. ภิกษเุหลานั้น   
ปรารถนาจะเขาเฝาพระผูมีพระภาค ตางละท้ิงสันถัต พากันสมาทานอารัญญิกธุดงค บิณฑปาติก-   
ธุดงค ปงสุกูลิกธุดงค.   
        หลังจากนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เสด็จเท่ียวประพาสตามเสนา-   
สนะ ไดทอดพระเนตรเห็นสันถัตซ่ึงทอดท้ิงไวในท่ีนั้นๆ คร้ันแลวรับส่ังถามภิกษุท้ังหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สันถัตเหลานี้ของใคร ถูกทอดท้ิงไวในท่ีนั้นๆ ?   
        จึงภิกษุเหลานั้น ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคแลว.   
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                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญของภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๔.๕. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําสันถัตสําหรับนั่ง พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหง   
สันถัตเกา เพื่อทําใหเสียสี, ถาภิกษไุมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา ใหทํา   
สันถัตสําหรับนั่งใหม, เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปเสนวังคันตบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๙๔] ท่ีช่ือวา สําหรับนัง่ ตรัสหมายผามีชาย.   
        ท่ีช่ือวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งท่ีเขาหลอ ไมใชทอ.   
        บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ตาม ใหเขาทําก็ตาม.   
        ท่ีช่ือวา สันถัตเกา คือ ท่ีแมนุง ๑- แลวคราวเดียว แมหม ๒- แลวคราวเดียว.   
        คําวา พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบ ... เพือ่ทําใหเสียสี คือ ตัดกลมๆ หรือส่ีเหล่ียม   
แลวลาดในเอกเทศหน่ึง หรือชีออกปนหลอเพ่ือความทน.   
        คําวา ถาภิกษไุมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา ความวาไมถือเอาสันถัต   
เกา ๑ คืบสุคตโดยรอบแลว ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ซ่ึงสันถัตสําหรับนั่งใหม เปน   
ทุกกฏในประโยคท่ีทํา, เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละสันถัตสําหรับนั่งนั้น อยางนี้:-   
#๑-๒ เห็นจะหลงมาจากจวีรเกาในสิกขาบทท่ี ๔ แหงจวีรวรรค    
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                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัต   
เกาใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตสําหรับ   
นั่งท่ีเสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปน   
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงให   
สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกภกิษุมีช่ือวา   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-   
        ทานเจาขา สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัต   
เกา ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตสําหรับนั่งผืนนีแ้กทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตสําหรับ   
นั่งท่ีเสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปน   
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลาย   
ถึงท่ีแลว. ทานท้ังหลาย พึงใหสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา   
ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกทาน.   
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        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนสันถัตสําหรับ   
นั่งท่ีเสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกทานดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๙๕] สันถัตสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        สันถัตสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ภกิษใุชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย   
        สันถัตสําหรับนั่ง คนอ่ืนทําคางไว ภกิษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        สันถัตสําหรับนั่ง คนอ่ืนทําคางไว ภกิษุใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอ่ืนทําก็ดี เพื่อใชเปนของอ่ืน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๙๖] ภิกษุถือเอาสันถัตเกาหนึ่งคืบสุคตโดยรอบแลวทํา ๑, ภิกษุหาไมไดถือเอาแตนอย   
แลวทํา ๑, ภิกษุหาไมได ไมถือเอาเลยแลวทํา ๑, ภิกษุไดสันถัตท่ีคนอ่ืนทําไวแลว ใชสอย ๑,   
ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเคร่ืองลาดพ้ืนกด็ี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนปลอกหมอน   
ก็ดี ๑, ภิกษวุิกลจริต ๑, ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        ___________    
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                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๙๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพทุธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสูพระนครสาวัตถี แถบ   
โกศลชนบท. ขนเจียมเกิดข้ึนแกเธอในระหวางทาง จึงภกิษุนั้นไดเอาผาอุตราสงคหอขนเจียม   
เหลานั้นเดินไป.   
        ชาวบานเห็นภกิษนุั้นแลวพูดสัพยอกวา ทานเจาขา ทานซ้ือขนเจียมมาดวยราคาเทาไร   
กําไรจักมีสักเทาไร.   
        ภิกษุรูปน้ันถูกชาวบานพูดสัพยอกไดเปนผูเกอ. คร้ันเธอไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ท้ังๆ   
ท่ียืนอยูนั่นแล ไดโยนขนเจยีมเหลานั้นลง.   
        ภิกษุท้ังหลายจึงถามภิกษุนั้นอยางนีว้า อาวุโส ทําไมทานจึงโยนขนเจียมเหลานัน้ลงท้ังๆ   
ท่ียังยืนอยูเลา?   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา กเ็พราะผมถูกชาวบานพูดสัพยอก เหตุขนเจียมเหลานี้ ขอรับ.   
        ภิกษุท้ังหลายถามวา อาวุโส ก็ทานนําขนเจียมเหลานี้มาจากท่ีไกลเทาไรเลา?   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา เกินกวา ๓ โยชน ขอรับ.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุจึงไดนําขนเจียมมาไกลเกิน ๓ โยชนเลา? แลวกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดกูรภิกษุ ขาววาเธอนําขนเจียมมาไกล   
เกิน ๓ โยชน จริงหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดนําขนเจียมมาไกลเกิน    
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กวา ๓ โยชน การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น เปนไป   
เพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ี   
เล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุรูปนัน้ โดยอเนกปริยาย ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลายแลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษผูุมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๕.๖. อนึ่ง ขนเจยีมเกดิข้ึนแกภิกษุผูเดินทางไกล, ภิกษุตองการพึงรับได,   
คร้ันรับแลว เม่ือคนถือไมมี พึงถือไปดวยมือของตนเองตลอดระยะทาง ๓ โยชนเปน   
อยางมาก, ถาเธอถือเอาไปยิ่งกวานัน้ แมคนถือไมมี, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                                สิกขาบทวภิังค   
        [๙๘] บทวา ... แกภกิษผูุเดินทางไกล ไดแก ภกิษุเดนิทาง.   
        บทวา ขนเจียมเกิดข้ึน คือ เกิดข้ึนแตสงฆก็ตาม แตคณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตร   
ก็ตาม แตท่ีบังสุกุลก็ตาม แตทรัพยของตนก็ตาม.    
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        บทวา ตองการ คือ เม่ือปรารถนา ก็พึงรับได.   
        คําวา คร้ันรับแลว ... พงึถือไปดวยมือของตนเอง ตลอดระยะทาง ๓ โยชนเปน   
อยางมาก คือ นําไปดวยมือของตนเองได ช่ัวระยะทาง ๓ โยชน เปนอยางไกล.   
        บทวา เม่ือคนถือไมมี ความวา คนอ่ืน คือ สตรี หรือบุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต   
สักตนหนึ่ง เปนผูชวยถือไปไมมี.   
        คําวา ถาเธอถือเอาไปยิ่งกวานัน้ แมคนถือไมมี อธิบายวา เธอกาวเกิน ๓ โยชน   
เทาแรก, ตองอาบัติทุกกฏ. เทาท่ีสอง ขนเจียมเหลานั้น, เปนนิสสัคคีย. เธอยืนอยูภายในระยะ   
๓ โยชน โยนขนเจียมลงนอกระยะ ๓ โยชน, ก็เปนนิสสัคคีย. ซอนไวในยานพาหนะก็ตาม   
ในหอถุงก็ตาม ของคนอ่ืน ซ่ึงเขาไมรู ใหลวง ๓ โยชนไป, ก็เปนนิสสัคคีย. คือ เปนของ   
จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละขนเจยีมนัน้อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจาใหลวงเลย ๓ โยชน เปนของจําจะสละ, ขาพเจา   
สละขนเจียมเหลานี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจยีมท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของ   
จําจะสละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆท่ีถึงท่ีแลว, สงฆพึงให   
ขนเจียมเหลานี้แกภิกษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-    
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        ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจาใหลวง ๓ โยชน เปนของจําจะสละ, ขาพเจา   
สละขนเจียมเหลานี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจยีมท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลานี้ของภกิษุมีช่ือนี้. เปนของ   
จําจะสละ, เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึง   
ท่ีแลว, ทานทั้งหลายพึงใหขนเจียมเหลานีแ้กภกิษุมีช่ือ.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจาใหลวงเลย ๓ โยชน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละ   
ขนเจียมเหลานี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้นพงึรับอาบัติ พึงคืนขนเจยีมท่ีเสีย   
สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหขนเจียมเหลานี้แกทาน ดังนี.้   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๙๙] เกิน ๓ โยชน ภกิษสํุาคัญวาเกิน เดินเลย ๓ โยชนไป, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        เกิน ๓ โยชน ภกิษุสงสัย เดินเลย ๓ โยชนไป, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย   
        เกิน ๓ โยชน ภกิษุสําคัญวาหยอน เดนิเลย ๓ โยชนไป, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        หยอน ๓ โยชน ภกิษุสําคัญวาเกิน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        หยอน ๓ โยชน ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        หยอน ๓ โยชน ภกิษุสําคัญวาหยอน ... ไมตองอาบัติ.    
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                                อนาปตติวาร   
        [๑๐๐] ภกิษุถือไปเพยีงระยะ ๓ โยชน ๑, ภิกษุถือไปหยอนระยะ ๓ โยชน ๑, ภิกษุ   
ถือไปก็ดี ถือกลับมาก็ดี เพียงระยะ ๓ โยชน ๑, ภิกษุถือไปเพียง ๓ โยชน แลวพักแรมเสีย   
รุงข้ึนถือตอจากนั้นไปอีก ๑, ขนเจียมถูกโจรชิงไปแลว ภกิษุไดคืนมา ถือไปอีก ๑, ขนเจียม   
ท่ีสละแลว ภกิษุไดคืนมา ถือไปอีก ๑, ภิกษใุหคนอ่ืนชวยถือไป ๑, ขนเจียมท่ีทําเปนส่ิงของ   
แลวภกิษุถือไป ๑, ภิกษุวกิลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                                ___________    
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                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑๐๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร   
กบิลพัสดุ แถบสักกชนบท. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียใชภิกษุณีซักบาง ยอมบาง สางบาง ซ่ึง   
ขนเจยีม, ภิกษณุีท้ังหลายมัวสาละวนซัก ยอม สาง ขนเจียมอยู จึงละเลยอุเทศ ปริปุจฉา   
อธิศีล อธิจิต อธิปญญา.   
        คร้ังนั้นแล พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เสด็จเขาเฝาพระผูมีพระภาค ณ พุทธสํานัก. คร้ัน   
ถวายบังคมแลว ไดประทับยนื ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        พระผูมีพระภาคไดตรัสถามพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผูประทับอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
แลวา ดกูรพระโคตมี พวกภกิษุณยีังเปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีตนสงไปแลวอยูหรือ?   
        พระนางกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ความไมประมาทของพวกภกิษุณจีักมีแตไหน, เพราะ   
พระผูเปนเจาเหลาฉัพพัคคียใชภิกษุณีซักบาง ยอมบาง สางบาง ซ่ึงขนเจียม, ภิกษณุีท้ังหลาย   
มัวสาละวนซัก ยอม สาง ขนเจียมอยู จึงละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปญญา.   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี สมาทาน อาจหาญ ราเริง   
ดวยธรรมีกถาแลว. พระนางถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิ หลีกไปแลว.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววาพวกเธอ   
ใชภิกษุณีซักบาง ยอมบาง สางบาง ซ่ึงขนเจียม จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พ. เขาเปนญาติของพวกเธอ หรือมิใชญาติ?   
        ฉ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ภิกษุผูมิใชญาติ ยอมไม    
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รูการกระทําท่ีสมควรหรือไมสมควร, อาการท่ีนาเล่ือมใสหรือไมนาเล่ือมใส ของภิกษุณีผูมิใชญาติ,   
เม่ือเปนเชนนัน้ พวกเธอยังใชภิกษณุีผูมิใชญาติ ใหซักบาง ยอมบาง สางบาง ซ่ึงขนเจียมได,   
การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความ   
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพือ่ความไม   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพือ่ความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคียโดยอเนกปริยายด่ังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความ   
เพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น แก   
ภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด ยงัภิกษณุีผูมิใชญาติ ใหซักกด็ ีใหยอมก็ดี ใหสางก็ดี   
ซ่ึงขนเจียม, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๐๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด, เปน   
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม, นี้พระผูมีพระภาคตรสัวา อน่ึง ... ใด.   
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        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกษุ. ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน   
ผูเจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ.   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอม   
เพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภกิษเุหลานั้น   
ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ, นี้ ช่ือวา   
ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗   
ช่ัวอายุของบุรพชนก.   
        ท่ีช่ือวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        ภิกษุส่ังวา จงซัก, ตองอาบัติทุกกฏ. ขนเจียมท่ีซักแลว เปนนิสสัคคีย.   
        ภิกษุส่ังวา จงยอม, ตองอาบัติทุกกฏ. ขนเจียมท่ียอมแลว เปนนิสสัคคีย.   
        ภิกษุส่ังวา จงสาง, ตองอาบัติทุกกฏ. ขนเจียมท่ีสางแลว เปนนิสสัคคีย คือ เปนของ   
จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละขนเจยีมนัน้ อยางนี้.   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปนัน้พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจา. ใชภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปน   
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละขนเจียมเหลานีแ้กสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจยีมท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-    
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของ   
จําจะสละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงให   
ขนเจียมเหลานี้แกภิกษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-   
        ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจา ใชภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปน   
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละขนเจียมเหลานีแ้กทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจยีมท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลานี้ของภกิษุมีช่ือนี้ เปนของจํา   
จะสละ, เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว,   
ทานท้ังหลายพึงใหขนเจียมเหลานี้แกภกิษมีุช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจา ใชภกิษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปนของจํา   
จะสละ, ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนขนเจยีมท่ีเสีย   
สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหขนเจียมเหลานี้แกทาน ดังนี.้   
                                บทภาชนีย   
                        สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๑   
        [๑๐๓] ภกิษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ซ่ึงขนเจียม, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติ   
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.    
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        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหสาง ซ่ึงขนเจยีม, ตองอาบัติ   
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ใหสาง ซ่ึงขนเจียม, ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๒   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหสาง ซ่ึงขนเจยีม, ตองอาบัติ   
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหซัก ซ่ึงขนเจยีม, ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหสาง ใหซัก ซ่ึงขนเจียม, ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๓   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหสาง ซ่ึงขนเจียม. เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหซัก ซ่ึงขนเจยีม, ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติ   
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย.   
                        สงสัย จตุกกะ ๑   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหซัก ซ่ึงขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหซัก ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.    
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        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหซัก ใหสาง ซ่ึงขนเจยีม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหซัก ใหยอม ใหสาง ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สงสัย จตุกกะ ๒   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหยอม ใหสาง ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นสิสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหยอม ใหซัก ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหยอม ใหสาง ใหซัก ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว  กับนิสสัคคีย.   
                        สงสัย จตุกกะ ๓   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหสาง ซ่ึงขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหสาง ใหซัก ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหสาง ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ   
นิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ   
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๑   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหซัก ซ่ึงขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหสาง ซ่ึงขนเจยีม, ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.    
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        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ใหสาง ซ่ึงขนเจียม, ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๒   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหสาง ซ่ึงขนเจยีม, ตองอาบัติ   
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหซัก ซ่ึงขนเจยีม, ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหสาง ใหซัก ซ่ึงขนเจียม, ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย.   
                        สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๓   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหสาง ซ่ึงขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหซัก ซ่ึงขนเจยีม, ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ   
กับนิสสัคคีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซ่ึงขนเจียม, ตอง   
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุ ใชภิกษณุี ซักขนเจียมของภกิษอ่ืุน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุ ใชภิกษณุีผูอุปสมบทแตสงฆฝายเดยีวซัก, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 107 
                                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๐๔] ภกิษุณีผูเปนญาติซักใหเอง ๑, ภิกษณุีผูมิใชญาติเปนผูชวยเหลือ ๑, ภิกษุไมได   
บอกใชภกิษณุผูีมิใชญาติซักใหเอง ๑, ภิกษใุชใหซักขนเจยีมท่ีทําเปนส่ิงของแลวแตยังไมไดใช ๑,   
ใชสิกขมานาซัก ๑, ใชสามเณรีซัก ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        ___________    
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                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๑๐๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปน   
กุลุปกะของสกุลหนึ่ง รับภัตตาหารอยูเปนประจํา ของเค้ียวของฉันอันใดท่ีเกดิข้ึนในสกุลนั้น.   
เขายอมแบงสวนไวถวายทานพระอุปนนัทศากยบุตร. เยน็วันหนึ่งในสกุลนั้นมีเนื้อเกดิข้ึน เขาจึง   
แบงสวนเนื้อนั้นไวถวายทานพระอุปนนัทศากยบุตร. เดก็ของสกุลนั้นตื่นข้ึนในเวลาเชามืด รอง   
ออนวอนวา จงใหเนื้อแกขาพเจา. บุรุษสามีจึงส่ังภรรยาวา จงใหสวนของพระแกเดก็ เราจัก   
ซ้ือของอ่ืนถวายทาน. คร้ันแลวเวลาเชาทานอุปนันทศากยบุตร นุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร   
เขาไปสูสกุลนั้น แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย.   
        ทันใด บุรุษนั้นเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร กราบแลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง,   
ไดกราบเรียนวา ทานเจาขา เม่ือเย็นวานนี้มีเนื้อเกิดข้ึน, ผมไดเก็บไวถวายพระคุณเจาสวนหนึ่ง,   
จากนั้นเด็กคนนี้ตื่นข้ึนแตเชามืดรองออนวอนวา จงใหเน้ือแกขาพเจา ผมจึงไดใหเนื้อสวนของ   
พระคุณเจาแกเด็ก, พระคุณเจาจะใหผมจดัหาอะไรมาถวายดวยทรัพยกหาปณะหน่ึง ขอรับ.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรถามวา เธอบริจาคทรัพยกหาปณะหนึ่งแกเรา แลวหรือ?   
        บุ. ขอรับ ผมบริจาคแลว.   
        อุ. เธอจงใหกหาปณะนัน้แหละแกเรา.   
        บุรุษนั้นไดถวายกหาปณะแกทานพระอุปนันทศากยบุตร ในทันใดน้ันเอง แลวเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ รับรูปยะเหมือนพวกเรา.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิบุรุษนั้นเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงไดรับรูปยะเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.    
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                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนนัทะ ขาววา   
เธอรับรูปยะจริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉนเธอจึงไดรับรูปยะเลา? การกระ   
ทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของ   
ชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาค ทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดั่งนี้แลวตรัส   
โทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย   
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํา   
นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบัง-   
เกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม   
๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๓๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ใหรับก็ด ีซ่ึงทอง เงิน หรือยินดีทอง เงนิ   
อันเขาเก็บไวให, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตรจบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๐๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด   
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะกต็าม เปนมัชฌิมะก็ตาม, นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อน่ึง ... ใด.   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถ   
วาประพฤติภกิขาจริยวัตร. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา ภกิษุ   
โดยสมญา. ช่ือวา ภกิษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ. ช่ือวา ภิกษุ   
เพราะวาอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ.   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ, ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียง   
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษเุหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆ   
พรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ, นี้ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ทอง ตรัสหมายทองคํา.   
        ท่ีช่ือวา เงิน ไดแกกหาปณะ มาสกท่ีทําดวยโลหะ มาสกท่ีทําดวยไม มาสกท่ีทําดวย-   
คร่ัง ซ่ึงใชเปนมาตราสําหรับแลกเปล่ียนซ้ือขายกันได.   
        บทวา รับ คือรับเอง เปนนิสสัคคีย.   
        บทวา ใหรับ คือใหคนอ่ืนรับแทน เปนนิสสัคคีย.   
        บทวา หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไวให ความวา หรือยินดี ทอง เงินท่ีเขาเก็บ   
ไวใหดวยบอกวา ของน้ีจงเปนของพระคุณเจา ดังน้ีเปนตน, เปนนิสสัคคียทองเงินท่ีเปนนิสสัคคีย   
ตองเสียสละในทามกลางสงฆ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละรูปยะนั้น อยางนี้:-    
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                        วิธีเสียสละรูปยะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา ขาพเจารับรูปยะไวแลว. ของน้ีของขาพเจา เปนของจําจะสละ, ขาพเจา   
สละรูปยะนีแ้กสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ, ถาคนผูทําการวดั   
หรืออุบาสก เดินมาในสถานท่ีเสียสละนัน้ พึงบอกเขาวา ทานจงรูของส่ิงนี้, ถาเขาถามวา   
จะใหผมนําของส่ิงนี้ไปหาอะไรมา อยาบอกวา จงนําของส่ิงนี้หรือของส่ิงนี้มา. ควรบอกแตของ   
ท่ีเปนกัปปยะ เชน เนยใส น้ํามัน น้ําผ้ึง หรือน้ําออย, ถาเขานํารูปยะนัน้ไปแลกของที่เปนกัปปยะ   
มาถวาย เวนภกิษุผูรับรูปยะ, ภิกษนุอกนัน้ฉันไดทุกรูป, ถาไดอยางนี้ นั่นเปนการด;ี ถาไมได,   
พึงบอกเขาวา โปรดชวยท้ิงของนี้, ถาเขาท้ิงให นัน่เปนการดี; ถาเขาไมท้ิงให, พึงสมมติภิกษุ   
ผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูท้ิงรูปยะ.   
                        องค ๕ ของภิกษุผูท้ิงรูปยะ   
        องค ๕ นั้น คือ ๑ ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ, ๒ ไมถึงความลําเอียงเพราะ   
เกลียดชัง, ๓ ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย ๔ ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว; และ ๕ รูจักวาทํา   
อยางไรเปนอันท้ิงหรือไมเปนอันท้ิง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสมมติภิกษนุั้น อยางนี้:-   
                        วิธีสมมติภิกษผูุท้ิงรูปยะ   
        พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน, คร้ันแลวภกิษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ ใหสงฆทราบ   
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                คําสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงสมมติ   
ภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ, การสมมติ   
ภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ, ชอบแกทานผูใด; ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติใหเปนผูท้ิงรูปยะแลว ชอบแกสงฆ. เหตุนัน้จึงนิ่ง, ขาพเจา   
ทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.    
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        ภิกษุผูรับสมมติแลวนั้น พึงท้ิงอยาหมายท่ีตก, ถาท้ิงหมายท่ีตก, ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๐๗] รูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ รับรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        รูปยะ ภิกษุสงสัย รับรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        รูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ รับรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ไมใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ. ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชรูปยะ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวาไมใชรูปยะ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๐๘] ทองเงินตกอยูภายในวัดก็ดี ภายในท่ีอยูกด็,ี ภกิษุหยิบยกเองก็ดี ใชใหหยิบ-   
ยกกด็,ี แลวเกบ็ไวดวยต้ังใจวา เปนของผูใด, ผูนั้นจักนําไปดังนี้ ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        _______________    
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                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑๐๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียถึงความซ้ือขายดวยรูปยะ มีประการ-   
ตางๆ ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึง   
ไดถึงความซ้ือขายดวยรูปยะมีประการตางๆ เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา?.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาผูท่ีเปนผู   
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพน-   
ทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดถึงการซ้ือขายดวยรูปยะมีประการตางๆ เลา? แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้นพระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอถึงการซ้ือ   
ขายดวยรูปยะมีประการตางๆ จริงหรือ?.   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย  การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดถึงการซ้ือ   
ขายดวยรูปยะมีประการตางๆ เลา การกระทําของพวกเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทํา   
ของพวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยาง   
อ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยาย ดัง่นี้แลว ตรัสโทษแหง   
ความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
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ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํา-   
นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใดถึงความซ้ือขายดวยรูปยะมีประการตางๆ, เปน   
นิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๑๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด   
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะกต็าม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา อน่ึง ... ใด   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ   
เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว.   
ช่ือวา ภกิษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิกิษุ.   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา   
เปนผูเจริญ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ.   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง   
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษเุหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆ    
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พรอมเพรียงกนัอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภกิษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีประการตางๆ คือ เปนรูปพรรณบาง ไมเปนรูปพรรณบาง เปนท้ังรูปพรรณ   
และมิใชรูปพรรณบาง.   
        ท่ีช่ือวา เปนท้ังรูปพรรณ ไดแกเคร่ืองประดับศีรษะ เคร่ืองประดับคอ เคร่ืองประดับมือ   
เคร่ืองประดับเทา เคร่ืองประดับสะเอว.   
        ท่ีช่ือวา ไมเปนรูปพรรณ คือท่ีเรียกกนัวาเปนแทง.   
        ท่ีช่ือวา เปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ไดแกของ ๒ อยางนัน้.   
        ท่ีช่ือวา รูปยะ ไดแกทองคํา กหาปณะ มาสกท่ีทําดวยโลหะ มาสกท่ีทําดวยไม   
มาสกท่ีทําดวยคร่ัง ซ่ึงใชเปนมาตราสําหรับแลกเปล่ียนซ้ือขายกันได.   
        บทวา ถึงความซ้ือขาย คือ เอาของท่ีเปนรูปพรรณซ้ือขายของท่ีเปนรูปพรรณ,   
เปนนิสสัคคีย.   
        เอาของท่ีเปนรูปพรรณ ซ้ือของท่ียังไมเปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.   
        เอาของท่ีเปนรูปพรรณ ซ้ือของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.   
        เอาของท่ียังไมเปนรูปพรรณ ซ้ือของท่ีเปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.   
        เอาของท่ียังไมเปนรูปพรรณ ซ้ือของท่ียังไมเปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.   
        เอาของท่ียังไมเปนรูปพรรณ ซ้ือของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ เปน   
นิสสัคคีย.   
        เอาของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซ้ือของท่ีเปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.   
        เอาของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซ้ือของท่ีมิใชรูปพรรณ. เปนนิสสัคคีย.   
        เอาของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซ้ือของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ,   
เปนนิสสัคคีย.   
        ของท่ีซ้ือขายดวยรูปยะ ซ่ึงเปนนิสสัคคียนั้น, ตองเสียสละในทามกลางสงฆ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละของน้ัน อยางนี้:-   
                        วิธีเสียสละของท่ีซ้ือขายดวยรูปยกะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-    
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        ทานเจาขา ขาพเจาถึงความซ้ือขายดวยรูปยะมีประการตางๆ, ของส่ิงนี้ของขาพเจา   
เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละส่ิงของนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ. ถาคนทําการวัด   
หรืออุบาสกเดินมาในสถานที่เสียสละนั่น, พึงบอกเขาวา ทานจงรูของส่ิงนี้ ถาเขาถามวา จะให   
ผมนําส่ิงนี้ไปหาอะไรมาอยาบอกวา จงนําของส่ิงนี้หรือของส่ิงนี้มา; ควรบอกแตของที่เปนกัปปยะ   
เชนเนยใส น้ํามัน น้ําผ้ึง หรือน้ําออย. ถาเขานําของส่ิงนั้นไป แลกของ ท่ีเปนกัปปยะมาถวาย;   
เวนภิกษุผูซ้ือขายดวยรูปยะ ภิกษนุอกนัน้ฉันไดทุกรูป. ถาไดอยางนี,้ นั่นเปนการด;ี ถาไมได   
        พึงบอกเขาวา โปรดชวยท้ิงของส่ิงนี้, ถาเขาท้ิงให นัน่เปนการด;ี ถาเขาไมท้ิงให,   
พึงสมมติภิกษผูุประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูท้ิงรูปยะ.   
                        องค ๕ ของภิกษุผูท้ิงรูปยะ   
        องค ๕ นั้น คือ ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ, ๒. ไมถึงความลําเอียง   
เพราะความเกลียดชัง, ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย, ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว,   
และ ๕. รูจักวาทําอยางไรเปนอันท้ิง หรือไมเปนอันท้ิง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสมมติภิกษนุั้น อยางนี้:-   
                        วิธีสมมติภิกษผูุท้ิงรูปยะ   
        พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ   
ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                คําสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงสมมติ   
ภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ, การสมมติ   
ภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ ชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด,   
ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติใหเปนผูท้ิงรูปยะแลว ชอบแกสงฆ. เหตุนัน้จึงนิ่ง ขาพเจาทรง   
ความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        ภิกษุผูรับสมมติแลวนั้น พึงท้ิงอยาหมายท่ีตก, ถาท้ิงหมายท่ีตก; ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๑๑] รูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ, ซ้ือขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        รูปยะ ภิกษุสงสัย ซ้ือขายรูปยะ, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        รูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ ซ้ือขายรูปยะ, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        มิใชรูปยะ ภกิษุสําคัญวาเปนรูปยะ ซ้ือขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิใชรูปยะ ภกิษุสงสัย ซ้ือขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิใชรูปยะ ภกิษุสําคัญวามิใชรูปยะ ซ้ือขายรูปยะ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        มิใชรูปยะ ภกิษุสําคัญวาเปนรูปยะ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชรูปยะ ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        มิใชรูปยะ ภกิษุสําคัญวามิใชรูปยะ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๑๒] ภกิษุวกิลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        _______________    
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                        ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๑๑๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปนผูชํานาญ   
ทําจีวรกรรม เธอเอาผาเกาๆ ทําผาสังฆาฏิ ยอมแตงดแีลวใชหม.   
        ขณะน้ันแล ปริพาชกผูหนึ่งหมผามีราคามาก เขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรถึง   
สํานัก. คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ผาสังฆาฏิผืนนี้ของทานงามแท   
จงแลกกนักับผาของขาพเจาเถิด.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา ทานจงรูเอาเองเถิด.   
        ปริพาชกตอบสนองวา ขาพเจารู ขอรับ.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรตอบวา ตกลง ขอรับ แลวไดใหไป.   
        จึงปริพาชกนั้น ไดหมผาสังฆาฏิผืนนั้น ไปสูปริพาชการาม.   
        พวกปริพาชกพากันรุมถามปริพาชกผูนั้นวา สังฆาฏิผืนนี้ของทานชางงามจริง ทานได   
มาแตไหน?.   
        ปริพาชกผูนั้นตอบวา ผมเอาผาของผมผืนนั้นแลกเปล่ียนมา.   
        พวกปริพาชกกลาววา ผาสังฆาฏิของทานผืนนี้จกัอยูไดสักกีว่ัน, ผาของทานผืนนัน้แหละ   
ดีกวา.   
        ปริพาชกผูนั้นเห็นจริงวา ปริพาชกท้ังหลายพูดถูกตอง. ผาสังฆาฏิของเราผืนนี้ จกัอยู   
ไดสักกีว่ัน, ผาผืนนั้นของเราดีกวา แลวเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรถึงสํานัก. คร้ันแลว   
ไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา โปรดนําผาสังฆาฏิของทานไป โปรดคืนผาของ   
ผมมา.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรพูดวา ขาพเจาไดบอกทานแลวมิใชหรือวา จงรูเอาเองเถิด   
ขาพเจาจักไมคืนให.   
        ปริพาชกนั้น จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาข้ึนในทันใดนัน้แลวา ธรรมดาคฤหัสถก็ยัง   
คืนใหแกคฤหสัถผูเดือดรอน, ก็นี่บรรพชิตจักไมคืนใหแกบรรพชิตดวยกันเทียวหรือ?.   
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        ภิกษุท้ังหลายไดยนิปริพาชกเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู, บรรดาผูท่ีเปนผู   
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดถึงการแลกเปล่ียนกับปริพาชกเลา? แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนนัทศากยบุตรวา ดกูรอุปนันทะ ขาววาเธอ   
ถึงการแลกเปลี่ยนกับปริพาชก จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดถึงการแลกเปล่ียนกับ   
ปริพาชกเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น เปนไป   
เพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ี   
เล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสม   
แกเร่ืองนัน้ แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแกสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
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บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหง   
พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๓๘. ๑๐. อนึ่ง ...  ภิกษุใดถึงการแลกเปล่ียนมีประการตางๆ, เปนนิสสัคคิย-   
ปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                        __________________   
                        สิกขาบทวิภังค   
        [๑๑๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด   
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะกต็าม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา อน่ึง ... ใด.   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวาภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบท   
แลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา   
มีสารธรรม. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปน   
พระอเสขะ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติ-   
จตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภกิษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกัน   
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภกิษุ ท่ีทรงประสงคใน   
อรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มีประการตางๆ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร   
อันเปนปจจัยของภิกษไุข โดยท่ีสุด แมกอนฝุน ไมชําระฟน ดวยชายผา.   
        บทวา ถึงการแลกเปล่ียน คือ ภิกษุพูดเปนเชิงบังคับวา จงใหของส่ิงนี้ดวยของ   
ส่ิงนี้ จงนําของส่ิงนี้มาดวยของส่ิงนี้ จงแลกเปล่ียนของส่ิงน้ีดวยของส่ิงนี้ จงจายของส่ิงนี้ดวย   
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ของส่ิงนี้ ดังนี้เปนตน, ตองอาบัติทุกกฏ. ในเวลาท่ีแลกแลว คือของๆ ตนไปอยูในมือของ   
คนอ่ืน และเปล่ียนแลว คือของๆ คนอ่ืนมาอยูในมือของตน, เปนนิสสัคคีย คือ เปนของ   
จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละของส่ิงนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา ขาพเจาไดถึงการแลกเปล่ียนมีประการตางๆ. ของส่ิงนี้ของ   
ขาพเจาเปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละของส่ิงนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพงึแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนของท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ของส่ิงนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะสละ,   
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหของส่ิงนี้แกภิกษุ   
มีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา ขาพเจาไดถึงการแลกเปล่ียนมีประการตางๆ. ของส่ิงนี้ของ   
ขาพเจาเปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละของส่ิงนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนของท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ของส่ิงนี้ของภิกษุมีช่ือนี้เปนของจําจะสละ,   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน   
ท้ังหลายพึงใหของส่ิงนี้แกภกิษุมีช่ือนี้.    
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                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน ขาพเจาไดถึงการแลกเปล่ียนมีประการตางๆ. ของส่ิงนี้ของขาพเจาเปน   
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละของส่ิงนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น  พึงรับอาบัติ พึงคืนของท่ีเสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหของส่ิงนี้แกทาน ดงันี้.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๑๕] แลกเปล่ียน ภกิษุสําคัญวาแลกเปล่ียน, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        แลกเปล่ียน ภกิษุสงสัย, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        แลกเปล่ียน ภกิษุสําคัญวาไมไดแลกเปล่ียน, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ไมไดแลกเปล่ียน ภิกษสํุาคัญวาแลกเปล่ียน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมไดแลกเปล่ียน ภิกษสุงสัย, ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมไดแลกเปล่ียน ภิกษสํุาคัญวาไมไดแลกเปล่ียน, ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๑๖] ภกิษุถามราคา ๑, ภิกษุบอกแกกัปปยการกวา ของส่ิงนี้ของเรามีอยู แตเรา   
ตองการของส่ิงนี้และของส่ิงนี้ ดังนี้ ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตอง   
อาบัติแล.   
                        โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๒ จบ.   
                        ___________    
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                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. โกสิยสิกขาบท                 วาดวยการทําสันถัตเจือดวยไหม   
        ๒. สุทธกาฬกสิกขาบท            วาดวยการทําสันถัตแหงขนเจียมดาํลวน   
        ๓. เทฺวภาคสิกขาบท             วาดวยการทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน ๒ สวน   
        ๔. ฉัพพสัสสิกขาบท                วาดวยการทําทรงสันถัตไวใหได ๖ ฝน   
        ๕. นิสีทนสันถตสิกขาบท           วาดวยการทําสันถัตสําหรับนั่ง   
        ๖. เอฬกโลมสิกขาบท            วาดวยการรับขนเจียม   
        ๗. เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท        วาดวยการซักขนเจียม   
        ๘. รูปยอุคคหสิกขาบท            วาดวยการรับทองเงิน   
        ๙. รูปยสโวหารสิกขาบท          วาดวยการซ้ือขายดวยรูปยะ มีประการตางๆ   
        ๑๐. กยวกิยสิกขาบท             วาดวยการแลกเปล่ียนมีประการตางๆ   
                                ___________    
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                        นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๓   
                        ๓. ปตตวรรคสิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑๑๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียส่ังสมบาตรไวเปนอันมาก   
ชาวบานพากนัเท่ียวชมวหิาร เห็นแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ   
เช้ือสายพระศากยบุตร จึงไดส่ังสมบาตรไวเปนอันมาก ทานจักทําการขายบาตร หรือจกัตั้งรานขาย   
ภาชนะดินเผา.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพคัคีย จึงไดทรงอติเรกบาตรเลา? แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ   
ทรงอติเรกบาตร จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดทรง   
อติเรกบาตรเลา? การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปน   
ไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของคนบางพวก   
ท่ีเล่ือมใสแลว.    
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                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสม   
แกเร่ืองนัน้ แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท แกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๔๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด ทรงอติเรกบาตร, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        __________________   
                                พระอนบัุญญัติ   
                        เร่ืองพระอานนท   
        [๑๑๘] กโ็ดยสมัยนัน้แล อติเรกบาตรเกิดข้ึนแกทานพระอานนทมีอยู และทาน   
ประสงคจะถวายบาตรน้ันแกทานพระสารีบุตร, แตทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต. ทานพระ-   
อานนทจึงมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษไุมพึงทรงอติเรกบาตร    
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ก็นี่อติเรกบาตรบังเกิดแกเรา และเรากใ็ครจะถวายแกทานพระสารีบุตร, แตทานอยูถึงเมืองสาเกต.   
เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ? คร้ันแลวทานพระอานนท ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ยังอีกนานเทาไร สารีบุตรจึงจะกลับมา?.   
        พระอานนทกราบทูลวา ทานจะกลับมาในวนัท่ี ๙ หรือ ๑๐ พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหทรงอติเรก-   
บาตรไวได ๑๐ วัน เปนอยางยิ่ง, อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดงันี้:-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๔๐. ๑. ก. พึงทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐ วัน เปนอยางยิ่ง, ภิกษุใหลวง   
กําหนดนั้นไป, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ   
                        เร่ืองพระอานนท จบ.   
                        ___________   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๑๙] บทวา ๑๐ วนัเปนอยางยิ่ง คือ ทรงไวได ๑๐ วัน เปนอยางมาก.   
        ท่ีช่ือวา อติเรกบาตร ไดแก บาตรท่ียังไมไดอธิษฐาน ยังไมไดวกิปั.   
        ท่ีช่ือวา บาตร มี ๒ อยาง คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดนิเผา ๑.   
                        ขนาดของบาตร   
        บาตรมี ๓ ขนาด คือ บาตรขนาดใหญ ๑ บาตรขนาดกลาง ๑ บาตรขนาดเล็ก ๑.   
        บาตรขนาดใหญ จุขาวสุกแหงขาวสารกึ่งอาฬหก ของเค้ียวเทาสวนท่ี ๔ กับขาวพอ   
สมควรแกขาวสุกนั้น.   
        บาตรขนาดกลาง จุขาวสุกแหงขาวสาร ๑ นาฬี ของเค้ียวเทาสวนท่ี ๔ กับขาวพอ-   
สมควรแกขาวสุกนั้น.   
        บาตรขนาดเล็ก จุขาวสุกแหงขาวสาร ๑ ปตถะ ของเค้ียวเทาสวนท่ี ๔ กับขาวพอ-   
สมควรแกขาวสุกนั้น.   
        ใหญกวานั้นเปนบาตรท่ีใชไมได เล็กกวานัน้เปนบาตรท่ีใชไมได.    
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        [๑๒๐] คําวา ใหลวงกําหนดนัน้ไป เปนนิสสัคคีย ความวา เม่ืออรุณท่ี ๑๑ ข้ึนมา   
บาตรนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละบาตรนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        [๑๒๑] ภกิษุรูปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-   
        ทานเจาขา บาตรใบน้ีของขาพเจาลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละบาตร   
ใบนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. บาตรใบนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะ   
สละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหบาตร   
ใบนี้แกภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        [๑๒๒] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภกิษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุ   
ผูแกพรรษากวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-   
        ทานเจาขา บาตรใบน้ีของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําสละ, ขาพเจาสละบาตร   
ใบนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. บาตรใบนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะสละ,   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, ทาน-   
ท้ังหลายพึงใหบาตรใบน้ีแกภิกษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        [๑๒๓] ภกิษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภกิษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยง   
ประนมมือ กลาวอยางนีว้า    
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        ทาน บาตรใบน้ีของขาพเจา ลวง ๑๐ วนั เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละบาตรใบนี้   
แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนบาตรท่ีเสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหบาตรใบนี้แกทาน ดัง่นี้.ฯ   
                                บทภาชนีย   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๒๔] บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภกิษุสําคัญวาลวงแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสงสัย, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมไดวกิัป ภกิษสํุาคัญวาวิกัปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมไดสละ ภกิษสํุาคัญวาสละแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมฉิบหาย ภิกษสํุาคัญวาฉิบหายแลว, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมแตก ภิกษุสําคัญวาแตกแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บาตรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        [๑๒๕] บาตรเปนนิสสัคคีย ภิกษยุังไมไดเสียสละ บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค, ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสงสัย บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค, ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๒๖] ภกิษุอธิษฐาน ๑, ภิกษวุิกัปไว ๑, ภิกษุสละใหไป ๑, บาตรหายไป ๑, บาตร   
ฉิบหาย ๑, บาตรแตก ๑, โจรชิงเอาไป ๑, ภิกษุถือวิสาสะ ๑, ในภาย ๑๐ วัน ๑, ภิกษวุิกล-   
จริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล   
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                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑๒๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคีย ไมใหคืนบาตรท่ีเสียสละ. ภิกษุท้ังหลาย   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บาตรท่ีภิกษุ   
เสียสละแลว สงฆ คณะ หรือบุคคล จะไมคืนใหไมได, ภิกษุรูปใดไมคืนให,   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        ________________    
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                        ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๑๒๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร-   
กบิลพัสดุ สักกชนบท. คร้ังนั้น นายชางหมอผูหนึ่งปวารณาภิกษุท้ังหลายไววา พระคุณเจา   
เหลาใดตองการบาตร กระผมจักรถวายบาตรแกพระคุณเจาเหลานั้น.   
        สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาเปนอันมาก. ภิกษุท่ีมีบาตรขนาด   
เล็ก ยอมขอบาตรขนาดใหญ, ภิกษุท่ีมีบาตรขนาดใหญ ยอมขอบาตรขนาดเล็ก. จึงนายชาง-   
หมอนั้น มัวทําบาตรเปนอันมากถวายภิกษท้ัุงหลายอยูไมสามารถจะทําของสําหรับขายอยางอ่ืนได,   
แมตนเองกไ็มพอครองชีพ, แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก.   
        ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึง   
ไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามากมายเลา? นายชางหมอผูนี้มัวทําบาตรเปนอันมากมาถวาย   
พระสมณะเหลานี้อยู จึงไมสามารถจะทําของสําหรับขายอยางอ่ืนได, แมตนเองกไ็มพอครองชีพ,   
แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉน ภกิษุท้ังหลายจึงไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลาย   
ไมรูจักประมาณขอบาตรเขามาไวมากมาย จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ   
เหลานี้นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกจิของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภิกษุ    
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โมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดไมรูจกัประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? การกระทําของภิกษุ   
โมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือความเล่ือมใส   
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลานั้นนัน่ เปนไปเพื่อ   
ความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือม-   
ใสแลว.   
                        ทรงหามขอบาตร   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษเุหลานั้น โดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความ-   
เพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น แก   
ภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษไุมควรขอบาตร, ภิกษใุดขอ, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๑๒๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล บาตรของภิกษุรูปหนึ่งแตก. ภิกษุนัน้รังเกียจวา การขอบาตร   
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามแลว จึงไมขอบาตรเขาเท่ียวรับบิณฑบาตดวยมือท้ังสอง. ชาวบาน   
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดเท่ียวรับ   
บิณฑบาตดวยมือท้ังสอง เหมือนพวกเดยีรถียเลา?.   
        ภิกษุท้ังหลาย ไดยนิชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู, จึงกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหขอบาตร   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุมี   
บาตรหายหรือมีบาตรแตก ขอบาตรเขาได.ฯ   
        [๑๓๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ   
ผูมีบาตรหายหรือมีบาตรแตก ขอบาตรเขาได, แมพวกเธอมีบาตรแตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพยีง   
เล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็กนอย ก็ไมรูจักประมาณ, ขอบาตรเขามาไว   
เปนอันมาก.    
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        คราวนั้น นายชางหมอผูนั้นมัวทําบาตรเปนอันมากถวายแกภิกษุท้ังหลายอยูอยางนั้น ไม   
สามารถจะทําของสําหรับขายอยางอ่ืนได, แมตนเองกไ็มพอครองชีพ, แมบุตรภรรยาของเขาก็   
ลําบาก. ชาวบานพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาดุจกอนนั้นวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระ-   
ศากยบุตรจึงไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามามากมายเลา? นายชางหมอผูนี้มัวทําบาตรเปน   
อันมากถวายพระสมณะเหลานี้อยู จึงไมสามารถจะทําของสําหรับขายอยางอ่ืนได แมตนเองก็ไม   
พอครองชีพ, แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาบท ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา   
ไฉนพระฉัพพคัคียแมมีบาตรแตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอย   
ขีดเพียงเล็กนอย จึงไมไดรูจกัประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? แลวกราบทลูเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอมี   
บาตรแตกเพยีงเล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็กนอย ก็   
ไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมาก จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอแมมีบาตร   
แตกเพยีงเล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพยีงเล็กนอย จึงไดไม   
รูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท   
การกระทําของพวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความ   
เปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคีย โดยอเนกปริยายด่ังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
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คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๔๑. ๒. อนึ่ง ภกิษุใด มีบาตรมีแผลหยอนหา ใหจายบาตรใหมอ่ืน, เปน   
นิสสัคคิยปาจิตตีย. ภกิษุนัน้พึงสละบาตรใบนั้นในภิกษุบริษัท; บาตรใบสุดแหงภิกษุ   
บริษัทนั้น, พึงมอบใหแกภกิษุนั้นส่ังวา ภิกษุ นี้บาตรของทาน พึงทรงไวกวาจะแตก;   
นี้เปนสามีจิกรรมในเร่ืองนั้น.ฯ   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๓๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ   
อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด   
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะกต็าม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ระผูมีพระภาคตรัสวา อน่ึง ... ใด.   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนเอหภิิกษุ. ช่ือวา    
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ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผู   
เจริญ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ. ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน   
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภกิษุเหลานั้น ภกิษุท่ีสงฆ   
พรอมเพรียงกนัอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บาตรท่ีช่ือวา มีแผลหยอนหา คือ ไมมีแผล มี ๑ แผล มี ๒ แผล มี ๓ แผล หรือ   
มี ๔ แผล.   
        บาตรท่ีช่ือวา ไมมีแผล ไดแกบาตรท่ีมีรอยราวยาวไมถึงสององคุลี.   
        บาตรท่ีช่ือวา มีแผล ไดแกบาตรท่ีมีรอยราวยาวถึงสององคุลี.   
        บาตรท่ีช่ือวา ใหม ตรัสหมายถึงบาตรที่ขอเขามา.   
        บทวา ใหจาย คือ ขอเขา เปนทุกกฏในประโยคท่ีขอ, เปนนิสสัคคียดวยไดบาตรมา,   
จําตองเสียสละในทามกลางสงฆ.   
        ภิกษุทุกรูปพึงถือบาตรท่ีอธิษฐานแลวไปประชุม อยาอธิษฐานบาตรเลวดวยหมายจะได   
บาตรท่ีมีราคามาก, ถาอธิษฐานบาตรเลว ดวยหมายจะไดบาตรท่ีมีราคามาก, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละบาตรนั้น อยางนี้:-   
                        วิธีเสียสละบาตร   
        [๑๓๒] ภกิษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-   
        ทานเจาขา บาตรใบน้ี ขาพเจามีบาตรมีแผลหยอนหา ใหจายมาแลวเปน   
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละบาตรใบน้ีแกสงฆ.   
        คร้ันสละแลว พึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ. สงฆพึงสมมติ   
ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูเปล่ียนบาตร.   
                        องค ๕ ของภิกษุผูเปล่ียนบาตร   
        องค ๕ นั้น คือ ๑ ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ, ๒ ไมถึงความลําเอียง   
เพราะเกลียดชัง, ๓ ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย, ๔ ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว; และ ๕   
รูจักวาทําอยางไร เปนอันเปล่ียนหรือไมเปนอันเปล่ียน.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสมมติภิกษุผูเปล่ียนบาตรนั้น อยางนี้:-    
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                        วิธีสมมติภิกษผูุเปล่ียนบาตร   
        พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน คร้ันแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆ   
ทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                                คําสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึง   
สมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูเปล่ียนบาตร, นี้เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูเปล่ียนบาตร.   
การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูเปล่ียนบาตร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง   
ไมชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ภิกษุมีช่ือนี้สงฆสมมติใหเปนผูเปล่ียนบาตรแลว, ชอบแกสงฆ. เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        ภิกษุผูรับสมมติแลวนั้น พึงใหเปล่ียนบาตร พึงกราบเรียนพระเถระวา ทานเจาขา ขอ-   
พระเถระจงเปล่ียนบาตร. ถาพระเถระเปล่ียน, พึงถวายบาตรพระเถระใหพระทุตยิเถระเปล่ียน   
อันภิกษุจะไมเปล่ียน เพราะความสงสารภิกษุนั้นไมได. ภกิษุใดไมยอมเปล่ียน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
ไมพึงใหภิกษผูุไมมีบาตรเปล่ียน, พึงใหเปล่ียนเล่ือนลงมาโดยอุบายนี้แลตลอดถึงพระสังฆนวกะ.   
ก็แลบาตรใดเปนใบสุดทายแหงภิกษุบริษทันั้น, พึงมอบบาตรนั้น แกภกิษุผูตองอาบัตินิสสัคคิย-   
ปาจิตตียนัน้ดวยส่ังกําชับวา ดูกรภกิษุ นี้บาตรของเธอ, พงึใชไปกวาจะแตก ดังนี;้ ภิกษุนั้น   
อยาเก็บบาตรใบนั้นไวในท่ีอันไมควร, อยาใชโดยอาการอันไมควร, อยาทอดธุระวาบาตรใบนี้จะ   
เปนอยางไรกต็าม คือ จะหายก็ชาง จะฉิบหายก็ชาง จะแตกก็ชาง, ถาเก็บไวในท่ีๆ ไมควรก็ด,ี   
ใชอยางท่ีเขาไมใชกันก็ด,ี ปลอยท้ิงเสียก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา นี้เปนสามีจิกรรมในเร่ืองนั้น คือ นี้เปนความถูกยิ่งในเร่ืองนั้น.   
                                บทภาชนีย   
                                บาตรไมมีแผล   
        [๑๓๓] ภกิษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บาตรมีแผล ๑ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        บาตรมีแผล ๒ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        บาตรมีแผล ๓ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        บาตรมีแผล ๔ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรไมมีแผล   
        [๑๓๔] ภกิษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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                        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล   
        [๑๓๕] ภกิษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล   
        [๑๓๖] ภกิษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
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        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนสิสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ-   
ปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนสิสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนสิสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๓๗] ภกิษุมีบาตรหาย ๑, ภิกษุมีบาตรแตก ๑, ภิกษขุอตอญาติ ๑, ภิกษุขอตอคน   
ปวารณา ๑, ภกิษุขอเพ่ือประโยชนของภกิษุอ่ืน ๑, ภิกษจุายมาดวยทรัพยของตน ๑, ภกิษุ   
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.ฯ   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระปลินทวัจฉเถระ   
        [๑๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระปลินทวจัฉะกําลังใหคนชําระ   
เง้ือมเขาในเขตพระนครราชคฤห ประสงคจะทําเปนสถานท่ีเรน.   
        ขณะน้ัน พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึง   
สํานัก. ทรงอภวิาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขางหนึ่ง, ไดตรัสถามทานพระ-   
ปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา พระเถระกําลังใหเขาทําอะไรอยู?   
        ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา อาตมภาพกําลังใหเขาชําระเง้ือมเขา ประสงคจะทํา   
เปนสถานท่ีเรน ขอถวายพระพร.   
        พิ. พระคุณเจาจะตองการคนทําการวดับางไหม.   
        ป. ขอถวายพระพร คนทําการวัด พระผูมีพระภาคยงัไมทรงอนุญาต.   
        พิ. ถาเชนนั้น โปรดทูลถามพระผูมีพระภาค แลวบอกใหขาพเจาทราบ.   
        ทานพระปลินทวัจฉะทูลสนองพระบรมราชโองการวา ได ขอถวายพระพร แลวช้ีแจง   
ใหพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ทรงสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว.   
        ลําดับนั้นแล พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ อันทานพระปลินทวจัฉะช้ีแจงใหทรง   
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว, เสด็จลุกจากพระราชอาสน ทรงอภิวาททานพระ   
ปลินทวัจฉะ ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.   
        หลังจากนั้น ทานพระปลินทวัจฉะสงสมณทูตไปในสํานักพระผูมีพระภาคกราบทูลวา   
พระพุทธเจาขา พระเจาพิมพสิาร จอมพลมคธรัฐ มีพระราชประสงคจะทรงถวายคนทําการวัด,   
ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัตอิยางไร? พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงอนุญาตใหมีคนทําการวัด   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้, ทรงกระทําธรรมีกถา, แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย   
เราอนุญาตใหมีคนทําการวัด.    
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        พระเจาพมิพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวจัฉะถึงสํานักเปนคํา   
รบสอง, ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่งเหนือพระอาสนอันควรสวนขางหนึ่ง, แลวตรัสถาม   
ทานพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา คนทําการวัด พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแลวหรือ?   
        ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา ขอถวายพระพร ทรงอนุญาตแลว.   
        พระเจาพมิพิสาร จอมพลมคธรัฐ ทรงรับปฏิญาณถวายคนทําการวดัแกทานพระปลินท-   
วัจฉะวา ถาเชนนั้น ขาพเจาจักถวายคนทําการวัดแกพระคุณเจาดังนี้แลวทรงลืมเสีย. ตอนานมา   
ทรงระลึกได จึงตรัสถามมหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจท้ังปวงผูหนึ่งวา พนาย คนทําการวัดท่ีเราไดรับ   
ปฏิญาณจะถวายแกพระคุณเจานั้น เราไดถวายไปแลวหรือ?   
        มหาอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ ยังไมไดพระราชทาน พระพุทธเจาขา.   
        พระราชาตรัสถามวา จากวันนั้นมา นานก่ีราตรีแลว พนาย.   
        ทานมหาอํามาตยนับราตรีแลวกราบทลูในทันใดน้ันแลวา ขอเดชะ ๕๐๐ ราตรี พระ-   
พุทธเจาขา.   
        พระราชารับส่ังวา พนาย ถาเชนนั้นจงถวายทานไป ๕๐๐ คน.   
        ทานมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการวา พระพุทธเจาขา แลวไดจัดคนทําการ   
วัดไปถวายทานพระปลินทวจัฉะ ๕๐๐ คน. หมูบานของคนทําการวดัพวกนั้น ไดตั้งอยูแผนกหนึ่ง.   
คนท้ังหลายเรียกตําบลบานนั้นวา ตําบลบานอารามิกบาง ตําบลบานปลินทวัจฉะบาง.   
        [๑๓๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระปลินทวัจฉะ ไดเปนพระกุลุปกะในหมูบานตาํบลนั้น.   
คร้ันเชาวันหนึง่ ทานครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังตําบลบานปลินทวัจฉะ.   
สมัยนั้น ในตําบลบานนั้นมีมหรสพ. พวกเดก็ๆ ตกแตงกายประดับดอกไม เลนมหรสพอยู.   
พอดีทานพระปลินทวัจฉะเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกปลินทวัจฉะ ไดเขาไปถึงเรือนคนทําการ   
วัดผูหนึง่. คร้ันแลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย.   
        ขณะน้ัน ธิดาของสตรีผูทําการวัดนั้น เห็นเดก็ๆ พวกอื่นตกแตงกายประดับดอกไม   
แลวรองออนวา จงใหดอกไมแกขาพเจา, จงใหเคร่ืองตกแตงกายแกขาพเจา.   
        ทานพระปลินทวัจฉะจงึถามสตรีผูทําการวัดคนนั้นวา เดก็หญิงคนน้ีรองออนอยากได   
อะไร?    
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        นางกราบเรียนวา ทานเจาขา เด็กหญิงคนนี้เหน็เดก็ๆ พวกอ่ืนเขาตกแตงกายประดับ   
ดอกไม จึงรองออนขอวา จงใหดอกไมแกขาพเจา, จงใหเคร่ืองตกแตงกายแกขาพเจา, ดิฉัน   
บอกวา เราเปนคนจน จะไดดอกไมมาจากไหน, จะไดเคร่ืองแตงกายมาจากไหน.   
        ขณะน้ัน ทานพระปลินทวัจฉะหยิบหมวกฟางใบหนึ่งสงใหแลวกลาววา เจาจงสวม-   
หมวกฟางนี้ลงที่ศีรษะเดก็หญิงนั้น. ทันใดนางไดรับหมวดฟางน้ันสวมลงท่ีศีรษะเด็กหญิงนั้น.   
หมวกฟางนั้นไดกลายเปนระเบียบดอกไมทองคํา งดงามนาดู นาชม, ระเบียบดอกไมทองคํา   
เชนนั้น แมในพระราชสถานก็ไมมี.   
        ชาวบานกราบทูลแดพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐวา ขอเดชะ ระเบียบดอกไมทองคํา   
ท่ีเรือนของคนทําการวัดช่ือโนน งดงาม นาดู นาชม, แมในพระราชสถานก็ไมมี. เขาเปนคน   
เข็ญใจจะไดมาแตไหน, เปนตองไดมาดวยโจรกรรมเปนแนนอน.   
        ทาวเธอจงึรับส่ังใหจองจําตระกูลคนทําการวัดนั้น.   
        คร้ันเชาวนัท่ี ๒ ทานพระปลินทวจัฉะครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต   
ถึงตําบลบานปลินทวัจฉะ เม่ือเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในบานปลินทวัจฉะ ไดเดินผานไป   
ทางเรือนคนทําการวัดผูนัน้. คร้ันแลวไดถามคนท่ีเขาคุนกนัวา ตระกูลคนทําการวดันี้ไปไหนเสีย?.   
        คนพวกนั้นกราบเรียนวา เขาถูกจองจําเพราะเร่ืองระเบียบดอกไมทองคํานั้น เจาขา.   
        ทันใดนัน้แล ทานพระปลินทวัจฉะไดเขาไปสูพระราชนิเวศนนั่งเหนืออาสนะท่ีเขาจัด-   
ถวาย.   
        ขณะน้ัน พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะ, ทรง   
อภิวาทแลว ประทับนั่งเหนอืพระราชอาสน อันควรสวนขางหนึ่ง.   
        ทานพระปลินทวัจฉะไดทูลถามพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ผูประทับนั่งเรียบรอย   
แลวดังนีว้า ขอถวายพระพร ตระกูลคนทําวัดถูกรับส่ังใหจองจําดวยเร่ืองอะไร?   
        พระเจาพมิพิสารตรัสวา ขาแตพระคุณเจา เพราะท่ีเรือนของเขามีระเบียบดอกไมทองคํา   
อยางงดงาม นาดู นาชม, แมท่ีในวังก็ยังไมมี, เขาเปนคนจนจะไดมาแตไหน, เปนตองไดมา   
ดวยโจรกรรมเปนแนนอน.   
        ขณะน้ันแล ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระเจาพิมพิสาร จอมพล-   
มคธรัฐ จงเปนทอง, ปราสาทน้ันไดกลายเปนทองไปท้ังหมด. แลวไดถวายพระพรทูลถามวา   
ขอถวายพระพร ก็นี่ทองมากมายเทาน้ัน มหาบพิตรไดมาแตไหน?.   



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 147 
        ขาพเจาทราบแลว, นี้เปนอิทธานุภาพของพระคุณเจา. พระเจาพิมพิสารตรัสดังนี้แลว   
รับส่ังใหปลอยตระกูลคนทําการวัดนั้นพนพระราชอาญา.   
        [๑๔๐] ชาวบานทราบขาววา ทานพระปลินทวัจฉะแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซ่ึงเปนธรรม   
อันยิ่งของมนษุยในบริษัทพรอมท้ังพระราชาตางพากันยนิดีเล่ือมใสโดยย่ิง, แลวไดนาํเภสัชหา   
คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย มาถวายทานพระปลินทวัจฉะ. แมตามปกติทาน   
ก็ไดเภสัชหาอยูเสมอ. ทานจงึแบงเภสัชท่ีไดๆ มาถวายบริษัท แตบริษทัของทานเปนผู   
มักมาก เก็บเภสัชท่ีไดๆ มาไวในกระถางบาง ในหมอน้ําบาง จนเต็ม แลวบรรจุลงในหมอ   
กรองน้ําบาง ในถุงยามบาง แขวนไวท่ีหนาตาง เภสัชเหลานั้นก็เยิ้มซึม แมจําพวกหนูก็   
เกล่ือนกลนไปท่ัววหิาร. ชาวบานท่ีเดินเท่ียวชมไปตามวหิารพบเขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ มีเรือนคลังในภายในเหมือนพระเจา   
พิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนภิกษุท้ังหลายจึงพอใจในความมักมากเชนนี้เลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้, แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววาภิกษุ   
ท้ังหลายพอใจในความมักมากเชนนี้ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ   
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภกิษ-ุ   
โมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดพอใจในความมักมากเชนนีเ้ลา? การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ี   
เล่ือมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของภกิษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.    
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                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษเุหลานั้นโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนัน้ ท่ีเหมาะสม   
แกเร่ืองนัน้ แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิ   
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๔๒. ๓. อนึ่ง มีเภสัชอันควรล้ิมของภิกษุผูอาพาธ, คือ เนยใส เนยขน   
น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย, ภิกษุรับประเคนของนั้นแลว พึงเกบ็ไวฉันไดเจด็วนัเปน   
อยางยิ่ง, ภิกษใุหลวงกําหนดนั้นไป เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย. ฯ   
                        เร่ืองพระปลินทวัจฉเถระ จบ.   
                        ________________   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๔๑] คําวา มีเภสัชอันควรล้ิมของภิกษุผูอาพาธ เปนตน มีอธิบายดังตอไปนี้:-   
        ท่ีช่ือวา เนยใส ไดแก เนยใสที่ทําจากน้ํานมโคบาง, น้ํานมแพะบาง, น้ํานมกระบือ   
บาง มังสะของสัตวเหลาใดเปนของควร, เนยใสท่ีทําจากน้ํานมสัตวเหลานั้นก็ใชได.   
        ท่ีช่ือวา เนยขน ไดแก เนยขนท่ีทําจากน้ํานมสัตวเหลานั้นแล.    
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        ท่ีช่ือวา น้าํมัน ไดแกน้ํามันอันสกัดออกจากเมล็ดงาบาง, จากเมล็ดพันธุผักกาดบาง,   
จากเมล็ดมะซางบาง, จากเมล็ดละหุงบาง, จากเปลวสัตวบาง.   
        ท่ีช่ือวา น้าํผ้ึง ไดแกรสหวานท่ีแมลงผ้ึงทํา.   
        ท่ีช่ือวา น้าํออย ไดแก รสหวานท่ีเกิดจากออย.   
        คําวา ภกิษุรับประเคนของนั้นแลว พึงเก็บไวฉันไดเจ็ดวนัเปนอยางยิ่ง คือเก็บ   
ไวฉันไดเจด็วนัเปนอยางมาก.   
        คําวา ภกิษุใหลวงกําหนดนั้นไป เปนนิสสัคคีย ความวาเม่ืออรุณท่ี ๘ ข้ึนมา   
เภสัชนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละเภสัชนัน้อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา เภสัชนี้ของขาพเจาลวงเจด็วัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละเภสัชนี้   
แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนเภสัช   
ท่ีเสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาวาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. เภสัชนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะสละ.   
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหเภสัชนี้แกภกิษุ   
มีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระโหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-   
        ทานเจาขา เภสัชนี้ของขาพเจาลวงเจด็วัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละเภสัชนี้แก   
ทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนเภสัชท่ี   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาวาดังนี้:-    
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        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. เภสัชนีข้องภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะสละ.   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทาน   
ท้ังหลายพึงใหเภสัชนี้แกภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน เภสัชนี้ของขาพเจา ลวงเจ็ดวันเปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละเภสัชนีแ้กทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนเภสัชท่ีเสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหเภสัชนี้แกทานดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๔๒] เภสัชลวงเจ็ดวนัแลว ภิกษุสําคัญวาลวงแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัต-ิ   
ปาจิตตีย.   
        เภสัชลวงเจ็ดวนัแลว ภกิษุสงสัย, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เภสัชลวงเจ็ดวนัแลว ภกิษุสําคัญวายังไมลวง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เภสัชยังไมไดผูกใจ ภกิษุสําคัญวาผูกใจแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เภสัชยังไมไดแจกจายใหไป ภกิษุสําคัญวาแจกจายไปแลว, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        เภสัชยังไมสูญหายไป ภิกษุสําคัญวาสูญหายไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        เภสัชยังไมเสีย ภิกษุสําคัญวาเสียแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เภสัชยังไมถูกไฟไหม ภกิษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เภสัชยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        [๑๔๓] เภสัชท่ีเสียสละแลว ภิกษุนั้นไดคืนมา ไมพงึใชดวยกจิท่ีเกี่ยวกับกาย และ   
ไมควรฉัน, พึงนอมเขาไปในการตามประทีป หรือในการผสมสี. ภิกษุอ่ืนจะใชดวยกจิท่ีเกี่ยวกับ   
กายไดอยู, แตไมควรฉัน.    
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                                ทุกกฏ   
        เภสัชยังไมลวงเจ็ดวัน ภกิษุสําคัญวาลวงแลว ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เภสัชยังไมลวงเจ็ดวัน ภกิษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        เภสัชยังไมลวงเจ็ดวัน ภกิษุสําคัญวายังไมลวงเจ็ดวัน ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๔๔] ภกิษุผูกใจไววาจะไมบริโภค ๑ ภิกษุแจกจายใหไป ๑, เภสัชนั้นสูญหาย ๑   
เภสัชนั้นเสีย ๑ เภสัชนั้นถูกไฟไหม ๑ เภสัชนั้นถูกโจรชิงไป ๑ ภกิษุถือวิสาสะ ๑ ในภาย   
ในเจด็วนั ภกิษุใหแกอนุปสัมบันดวยจิตคิดสละแลว ท้ิงแลว ปลอยแลว ไมหวงใย กลับได   
ฉันได ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑๔๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝน   
แกภกิษุท้ังหลายแลว. พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตผาอาบน้ําฝนแลว จึง   
แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง, คร้ันผาอาบน้ําฝนเกาแลว   
ก็เปลือยกายอาบน้ําฝน.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย จึงไดแสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝนเสีย   
กอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง, เม่ือผาอาบน้ําฝนเกาแลว  จึงไดเปลือยกายอาบน้ําฝนเลา?   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้, แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ   
แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง, เม่ือผาอาบน้ําฝนเกาแลว   
เปลือยกายอาบน้ําฝน จริงหรือ?.   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั้น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉนพวกเธอจึงได   
แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง เม่ือผาอาบน้ําฝนเกาแลว จึงได   
เปลือยกายอาบน้ําฝนเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว, โดยท่ีแท การกระทําของ   
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พวกเธอนัน่เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืน   
ของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน, ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๔๓. ๔. ภิกษุรูวา ฤดูรอนยังเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหาจวีรคือผาอาบ   
น้ําฝนได, รูวา ฤดูรอนยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงทํานุงได, ถาเธอรูวา ฤดูรอนเหลือ   
ลํ้ากวา ๑ เดือน แสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝน. รูวา ฤดูรอนเหลือลํ้ากวากึ่งเดือน   
ทํานุง, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. ฯ   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        ____________   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๔๖] คําวา ภกิษุรูวา ฤดูรอนยังเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหาจีวร คือผา   
อาบน้ําฝนได นั้น อธิบายวา ภิกษพุึงเขาไปหาชาวบานบรรดาท่ีเคยถวายจีวร คือ ผาอาบ    
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น้ําฝนมากอน แลวกลาวอยางนี้วา ถึงกาลแหงผาอาบน้ําฝนแลว, ถึงสมัยแหงผาอาบน้ําฝนแลว,   
แมชาวบานเหลาอ่ืน ก็ถวายจวีรคือผาอาบน้ําฝน ดังนี,้ แตอยาพูดวา จงใหจีวรคือผาอาบน้ําฝน   
แกอาตมา จงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนมาใหอาตมา จงแลกเปล่ียนจวีรคือผาอาบน้ําฝนมาใหอาตมา   
จงจายจีวรคือผาอาบน้ําฝนมาใหอาตมา ดังนี้เปนตน.   
        คําวา รูวาฤดูรอนยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงทํานุงได นัน้ คือเม่ือฤดูรอนยังเหลือ   
อยูกึ่งเดือน พึงทํานุงได.   
        คําวา ถาเธอรูวาฤดูรอนเหลือลํ้ากวา ๑ เดือน นัน้ คือ เม่ือฤดูรอนยังเหลือเกิน   
กวา ๑ เดือน แสวงหาจวีรคือผาจีวรอาบน้ําฝน, เปนนิสสัคคีย.   
        คําวา รูวาฤดูรอนเหลือลํ้ากวากึ่งเดือน นั้น คือ เม่ือฤดรูอนยังเหลือเกินกวา   
กึ่งเดือน ทํานุง, เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรคือผาอาบน้ําฝนน้ันอยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาไดมาในฤดูรอน   
ซ่ึงยังเหลือเกนิกวา ๑ เดือน ทํานุงในฤดูรอนซ่ึงยังเหลืออยูเกินกวากึ่งเดอืน เปนของ   
จําจะสละ. ขาพเจาสละจวีรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรคือผาอาบ   
น้ําฝนท่ีเสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จวีรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของภกิษุมีช่ือนี้   
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆ   
พึงใหจวีรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ แกภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-    
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        ทานเจาขา จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาไดมาในฤดูรอน   
ซ่ึงยังเหลืออยูเกินกวา ๑ เดือน, ทํานุงในฤดูรอนซ่ึงยังเหลืออยูเกินกวากึ่งเดือน เปน   
ของจําจะสละ. ขาพเจาสละจวีรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรคือผาอาบ   
น้ําฝนท่ีเสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จวีรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของภกิษุมีช่ือนี้เปน   
ของจําจะสละ. เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึง   
ท่ีแลว. ทานทัง้หลายพึงใหจวีรคือผาอาบน้ําฝนน้ีแกภิกษมีุช่ือนี้. ฯ   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาไดมาในฤดูรอนซ่ึงยัง   
เหลืออยูเกนิกวาหนึ่งเดือน, ทํานุงในฤดูรอนซ่ึงยังเหลืออยูเกินกวากึ่งเดอืน, เปนของ   
จําจะสละ. ขาพเจาสละจวีรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรคือผาอาบ   
น้ําฝนท่ีเสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้แกทาน ดั่งนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย (แสวงหา)   
        [๑๔๗] ฤดูรอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวาเกนิ แสวงหาจีวรคือผาอาบ   
น้ําฝน, เปนนสิสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ฤดูรอนยงัเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษสุงสัย แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝน, เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ฤดูรอนยงัเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษสํุาคัญวายังไมถึง แสวงหาจวีรคือผาอาบน้ําฝน,   
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย (ทํานุง)   
        ฤดูรอนยงัเหลือเกินกวากึ่งเดือน ภิกษสํุาคัญวาเกิน ทํานุง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ฤดูรอนยงัเหลือเกินกวากึ่งเดือน ภิกษสุงสัย ทํานุง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ฤดูรอนยงัเหลือเกินกวากึ่งเดือน ภิกษสํุาคัญวายังไมถึง ทํานุง เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        เม่ือผาอาบน้ําฝนมี ภิกษุเปลือยกายอาบน้ําฝน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ฤดูรอนยงัเหลือไมถึง ๑ เดือน ภกิษุสําคัญวาเกิน  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ฤดูรอนยงัเหลือไมถึง ๑ เดือน ภกิษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ฤดูรอนยงัเหลือไมถึง ๑ เดือน ภกิษุสําคัญวายังไมถึง  ..., ไมตองอาบัติ.   
                                ทุกกฏ   
        ฤดูรอนยงัเหลือไมถึงกึง่เดือน ภกิษุสําคัญวาเกิน  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ฤดูรอนยงัเหลือไมถึงกึง่เดือน ภกิษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ฤดูรอนยงัเหลือไมถึงกึง่เดือน ภกิษุสําคัญวา ยังไมถึง  ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๔๘] ภกิษุรูวาฤดูรอนยังเหลืออีกหนึง่เดือน แสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝน ๑,   
ภิกษุรูวาฤดูรอนยังเหลืออีกกึง่เดือน ทํานุง ๑, ภิกษุรูวาฤดรูอนยังเหลือไมถึงหนึ่งเดือน แสวงหา   
จีวรคือผาอาบน้ําฝน ๑, ภิกษรูุวาฤดูรอนยังเหลือไมถึงกึ่งเดือน ทํานุง ๑, เม่ือผาอาบน้ําฝน ภิกษุ   
แสวงหาไดแลว ฝนแลง เม่ือผาอาบน้ําฝน ภิกษุทํานุงแลว ฝนแลง ซักเก็บไว ๑, ภิกษนุุง   
ในสมัย ๑, ภิกษุมีจีวรถูกโจรชิงไป ๑, ภิกษมีุจีวรหายเสีย ๑, มีอันตราย ๑, ภิกษุวกิลจริต ๑,   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๑๔๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวชวนภิกษุ   
สัทธิวิหาริกของภิกษุผูเปนพี่นองกันวา อาวุโส จงมา เราจักพากนัหลีกไปเท่ียวตามชนบท.   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา ผมไมไปขอรับ เพราะมีจีวรเกา.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาวขะยัน้ขะยอวา ไปเถิด อาวุโส, ผมจักใหจวีรแกทาน   
แลวไดใหจีวรภิกษุรูปนั้น.   
        ภิกษุรูปน้ันไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคจกัเสด็จเท่ียวจาริกไปตามชนบท จึงคิดวา   
บัดนี้เราจักไมไปเท่ียวตามชนบทกับทานพระอุปนันทศากยบุตรละ จกัตามเสด็จพระผูมีพระภาค   
เท่ียวจาริกไปตามชนบท.   
        คร้ันถึงกําหนด, ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคํานี้กะภกิษรูุปนั้นวา มาเถิด อาวุโส   
เราจักพากนัไปเท่ียวตามชนบทในบัดนี้.   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา ผมไมไปกับทานละ, ผมจักตามเสด็จพระผูมีพระภาคเท่ียวจาริกไป   
ตามชนบท.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา ผมไดใหจีวรแกทานไปดวยหมายใจวาจกัไปเท่ียว   
ตามชนบทดวยกัน ดังนี้แลวโกรธ นอยใจ ไดชิงจวีรท่ีใหนั้นคืนมา   
        ภิกษุรูปน้ันจึงไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตรใหจวีรแกภกิษไุปเองแลว จึงได   
โกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมาเลา? แลวกราบทลูเร่ืองนั้น แดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงถามพระอุปนันทศากยบุตรวา ดกูรอุปนันทะ ขาววา เธอใหจีวรแก   
ภิกษเุองแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมา จริงหรือ?  
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        ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอใหจวีรแกภิกษุเองแลว   
จึงไดโกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมาเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว, โดยท่ีแท   
การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพือ่ความเปน   
อยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย   
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม   
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสม   
แกเร่ืองนัน้ แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๔๔. ๕. อนึ่งภิกษุใดใหจวีรแกภิกษุเองแลว โกรธ นอยใจชิงเอามาก็ดี ให   
ชิงเอามาก็ด,ี เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                ___________    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๕๐] บทวา อน่ึง  ...  ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง  ...  ใด.   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวตัร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนเอหภิิกขุ. ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผู   
เจริญ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ.   
ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง   
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษเุหลานั้น ภิกษุท่ี   
สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภกิษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิษุรูปอ่ืน.   
        บทวา เอง คือ ใหเอง.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแกผาจวีร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตอง   
วิกัปเปนอยางตํ่า.   
        บทวา โกรธ นอยใจ คือ ไมชอบใน มีใจฉุนเฉียว เกดิมีใจกระดาง.   
        บทวา ชิงเอามา คือ ยื้อแยงเอามาเอง จวีรนั้นเปนนิสสัคคีย.   
        บทวา ใหชิงเอามา คือใชคนอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุผูรับคําส่ังคราวเดียว ชิงเอามาแมหลายคราว, ก็เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตอง   
เสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา    
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        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหแกภิกษุเองแลวชิงเอามา เปนของจํา   
จะสละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะ   
สละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหจวีรผืนนี้แก   
ภิกษุมีช่ือนี้.ฯ   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา   
กวา นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา   
        ทานขาพเจา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหแกภกิษุเองแลวชิงเอามาเปนของจําจะ   
สละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้กทานทั้งหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ.   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหแกภิกษุเองแลวชิงเอามา เปนของจําจะสละ.   
ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พงึรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๕๑] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน ใหจีวรเองแลว โกรธนอยใจ ชิงเอามา   
ก็ดี ใหชิงเอามาก็ด,ี เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใหจวีรเองแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ด,ี   
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ใหจวีรเองแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี   
ใหชิงเอามากด็ี, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษใุหบริขารอยางอ่ืนแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามากด็ี ใหชิงเอามาก็ด,ี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        ภิกษใุหจวีรก็ดี บริขารอยางอ่ืนกด็ี แกอนุปสัมบันแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามากด็ี   
ใหชิงเอามากด็ี, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน  ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย  ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน  ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๕๒] ภิกษุผูไดรับไปน้ันใหคืนเองก็ดี ภกิษุเจาของเดิมถือวิสาสะแกผูไดรับไปนั้น   
ก็ดี ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑๕๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั อันเปนสถานท่ี   
พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้นถึงคราวทําจีวร พระฉัพพัคคีย   
ขอดายเขามาเปนอันมาก. แมทําจีวรเสร็จแลว ดายกย็ังเหลืออยูเปนอันมาก. จึงพระฉัพพัคคีย   
ไดปรึกษากันวา อาวุโสท้ังหลาย ผิฉะนัน้ พวกเราพากันไปขอดายแมอ่ืนมาใหชางหูกทอจีวรเถิด.   
คร้ันไปขอดายแมอ่ืนมาแลว ใหชางหกูทอจีวร. แมทอจีวรแลว ดายก็ยังเหลืออยูอีกมากมาย.   
จึงไปขอดายแมอ่ืนมา ใหชางหูกทอจวีรอีกเปนคร้ังท่ีสอง. แมทอจีวรแลว ดายก็ยังเหลืออยูอีก   
มากมาย. จึงไปขอดายแมอ่ืนมา ใหชางหกูทอจีวรอีกเปนคร้ังท่ีสาม.   
        ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงได   
ขอดายเขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจวีรเลา?.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
พระฉัพพัคคียจึงไดขอดายเขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวรเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ   
ขอดายเขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจวีร จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของพวกเธอนัน่   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดขอดาย  
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เขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวรเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว, โดยท่ีแท การ   
กระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความ   
เปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย, กระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ือง   
นั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ-   
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๔๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใดขอดายมาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวร เปนนสิสัคคิย-   
ปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๕๔] บทวา อน่ึง  ...  ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม นี้พระผูมีพระภาค ตรัสวา อน่ึง  ...  ใด.   
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        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ   
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา   
ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนเอหภิิกขุ. ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน   
ผูเจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ช่ือวา   
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน   
อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํเริบควรแกฐานะ. บรรดาภกิษุเหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆ   
พรอมเพรียงกนั อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา เอง คือ ขอเขามาเอง,   
                        ดายมี ๖ อยาง   
        ท่ีช่ือวา ดาย นั้นมี ๖ อยาง คือ ทําดวยเปลือกไม ๑ ทําดวยฝาย ๑ ทําดวยไหม ๑   
ทําดวยขนสัตว ๑ ทําดวยปาน ๑ ทําดวยสัมภาระเจือกันในหาอยางนั้น ๑.   
        บทวา ยังชางหูก คือ ยังชางหูกใหทอ, เปนทุกกฏในประโยคท่ีชางหูกจดัทําอยูนัน้,   
เปนนิสสัคคีย ดวยไดจวีรมา จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอดายมาเองแลวยงัชางหูกใหทอ เปนของ   
จําจะสละ, ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้ เปนของจําจะ   
สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจวีรผืนนี้   
แกภกิษุมีช่ือนี.้    
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                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า:-   
        ทานขาพเจา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอดายมาเองแลวยังชางหูกใหทอ เปนของ   
จําจะสละ ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่   
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอดายมาเองแลวยังชางหูกใหทอ เปนของจําจะ   
สละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้กทาน   
        คร้ันสละแลว พึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย   
สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนีแ้กทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๕๕] ใหเขาทอ ภกิษสํุาคัญวาใหเขาทอ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ใหเขาทอ ภิกษุสงสัย, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาไมไดใหเขาทอ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาใหเขาทอ, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาไมไดใหเขาทอ ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๕๖] ภกิษุขอดายมาเพื่อเย็บจวีร ๑ ภิกษุขอดายมาทําผารัดเขา ๑ ภิกษุขอดายมาทํา   
ประคตเอว ๑ ภิกษุขอดายมาทําผาอังสะ ๑ ภิกษุขอดายมาทําถุงบาตร ๑ ภิกษุขอดายมาทําผา   
กรองน้ํา ๑ ภกิษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอเพื่อประโยชนของภกิษุอ่ืน ๑   
ภิกษจุายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๑๕๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น บุรุษผูหนึ่ง เม่ือจะไปแรมคืนตางถ่ิน ได   
กลาวคํานี้กะภรรยาวา จงกะดายใหแกชางหูกคนโนนใหทอจีวรแลวเกบ็ไว, ฉันกลับมาแลว   
จักนิมนตพระคุณเจาอุปนนัทะใหครองจวีร.   
        ภิกษุรูปหนึ่ง ผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ไดยินบุรุษผูนั้นกลาววาจาน้ี จึงเขาไปหา   
ทานพระอุปนนัทศากยบุตรถึงสํานัก. คร้ันแลวไดกลาวคํานี้แกทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโส   
อุปนันทะ ทานเปนผูมีบุญมาก ณ สถานตําบลโนน, บุรุษผูหนึ่ง เม่ือจะไปแรมคืนตางถ่ิน ได   
กลาวคํานี้กะภรรยาวา จงกะดายใหแกชางหูกคนโนนใหทอจีวรแลวเกบ็ไว ฉันกลับมาแลว   
จักนิมนตพระคุณเจาอุปนนัทะใหครองจวีร ดังนี้.   
        ทานพระอุปนันทะกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาเปนอุปฏฐากของผม.   
        แมชางหกูผูนั้น ก็เปนอุปฏฐากของทานพระอุปนนัทศากยบุตร. จงึทานพระอุปนนัท-   
ศากยบุตร เขาไปหาชางหกูผูนั้นถึงบาน. คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะชางหกูผูนั้นวา ทาน จีวร   
ผืนนี้แล เขาใหทานทอเฉพาะเรา, ทานจงทําใหยาว, ใหกวาง ใหแนน ใหเปนของท่ีขึงดี ให   
เปนของท่ีทอดี ใหเปนของท่ีสางดี และใหเปนของท่ีกรีดดี.   
        ชางหูกกลาววา เขากะดายสงมาใหกระผมเทานี้เอง ขอรับ แลวส่ังวา จงทอจีวรดวย   
ดายเทานี,้ กระผมไมสามารถจะทําใหยาว ใหกวาง หรือใหแนนได, แตสามารถจะทําใหเปน   
ของท่ีขึงดี ใหเปนของท่ีทอดี ใหเปนของท่ีสางดี และใหเปนของท่ีกรีดดีได ขอรับ.   
        ทานพระอุปนันทะ กลาวรับรองวา เชิญทานชวยทําใหยาว ใหกวาง และใหแนนเถิด,   
ความขัดของดวยดายนัน้ จักไมมี.   
        คร้ันชางหูกนําดายตามที่เขาสงมาเขาไปในหกูแลว, ดายไมพอ. จึงเขาไปหาสตรี-   
เจาของ แจงวา ตองการดาย ขอรับ.   
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        สตรีเจาของกลาวคานวา ดิฉันส่ังคุณแลวมิใชหรือวา จงทอจีวรดวยดายเทานัน้?   
        ชางหูกอางเหตุวา ทานส่ังผมไวจริง ขอรับ, แตพระคุณเจาอุปนนัทะบอกผมอยางนีว้า   
เชิญทานชวยทําใหยาว ใหกวาง และใหแนนเถิด, ความขัดของดวยดายนั้น จักไมมี.   
        จึงสตรีผูนั้นไดใหดายเพิ่มไปอีกเทาท่ีใหไวคราวแรก.   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดทราบขาววา บุรุษนัน้กลับมาจากท่ีแรมคืนตางถ่ินแลว จึง-   
กลับเขาไปหาถึงเรือนบุรุษนัน้. คร้ันแลว นัง่บนอาสนะท่ีเขาจัดไว.   
        จึงบุรุษนัน้เขาไปหาทานพระอุปนนัทศากยบุตร กราบแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
แลวไดถามภรรยาวา จวีรท่ีใหทอเสร็จแลวหรือยัง?.   
        ภรรยาตอบ เสร็จแลว เจาคะ.   
        บุรุษนั้นส่ังวา จงหยิบมา, ฉันจักยังพระคุณเจาอุปนนัทะใหครองจีวร.   
        จึงสตรีนั้นหยิบจีวรออกมาใหสามี แลวไดเลาเร่ืองใหทราบ. บุรุษนั้นถวายจีวรนั้นแก   
ทานพระอุปนนัทศากยบุตรแลว ไดเพงโทษ ติเตียน โพทะนาข้ึนในขณะนั้นแลวา พระสมณะเช้ือ   
สายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ จะใหครองจีวรก็ทําไมไดงาย ไฉน   
พระคุณเจาอุปนันทะอันเราไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาชางหกู แลวถึงการกําหนดในจวีร   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิบุรุษนั้นเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย   
สันโดษมีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนทาน   
ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาชางหกูของเจาเรือน   
แลวถึงการกําหนดในจวีรเลา แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดกูรอุปนันทะ ขาววา   
เธออันเขาไมไดปวารณาไวกอน ไดเขาไปหาชางหูกของเจาเรือนแลวถึงการกําหนดในจีวร จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. เขาเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ.   
        อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ   
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนท่ีไมใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา   
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อันสมควร หรือไมสมควร ของท่ีมีอยูหรือไมมีของคนท่ีมิใชญาติ เม่ือเปนเชนนัน้ เธออันเขา   
ไมไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาชางหกูของเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวถึงกําหนดในจีวรได   
การกระทําของเธอนั้นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใส   
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว, โดยท่ีแท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        คร้ันพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัส   
โทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม   
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคน   
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส การไม   
สะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะ-   
สมแกเร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํา-   
นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๔๖. ๗. อนึ่ง เจาพอเรือนก็ดี เจาแมเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ส่ังชางหูกให   
ทอจีวรเฉพาะภิกษ,ุ ถาภิกษนุั้น เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูกแลว   
ถึงความกําหนดในจวีรในสํานักของเขาน้ันวา จวีรผืนนี้ทอเฉพาะรูป, ขอทานจงทําให   
ยาว, ใหกวาง ใหแนน ใหเปนของท่ีขึงดี ใหเปนของท่ีทอดี ใหเปนของท่ีสางดี   
ใหเปนของท่ีกรีดดี; แมไฉนรูปจะใหของเล็กนอยเปนรางวัลแกทาน, คร้ันกลาว-    
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อยางนี้แลว ภกิษุนั้นใหของเล็กของนอยเปนรางวัล โดยที่สุดแมสักวาบิณฑบาต,   
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๕๘] บทวา อน่ึง  ...  เฉพาะภิกขุ ความวา เพื่อประโยชนของภกิษุ คือ ทําภิกษุ   
ใหเปนอารมณแลว ใครจะใหภิกษุครอง.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗   
ช่ัวอายุของบุรพชนก.   
        ผูช่ือวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน.   
        ผูช่ือวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรือน.   
        บทวา ชางหูก ไดแก คนทําการทอ.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแกผาจวีร ๖ ชนิดๆ ใดชนิดหนึง่ ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตองวกิปั   
เปนอยางตํ่า.   
        บทวา ใหทอ คือ ใหทออยู.   
        บทวา ถาภิกษนุั้น  ...  ในสํานักของเขาน้ัน ไดแก ภกิษุท่ีเขาส่ังใหชางหูกทอจวีร   
ไวถวายเฉพาะ.   
        บทวา เขาไมไดปวารณาไวกอน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไวกอนวา ทานเจาขา   
ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักทอจวีรเชนไรถวาย.   
        บทวา เขาไปหาชางหกูแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในท่ีแหงใดแหงหนึ่ง.   
        คําวา ถึงความกําหนดในจีวรนัน้ คือ ถึงการกําหนดในจวีรวา จวีรผืนนี้ทอเฉพาะรูป,   
ขอทานจงทําใหยาว, ใหกวาง ใหแนน ใหเปนของท่ีขึงดี ใหเปนของท่ีทอดี ใหเปนของท่ีสางดี   
ใหเปนของท่ีกรีดดี, แมไฉนรูปจะใหของเล็กนอยเปนรางวัลแกทาน.   
        คําวา คร้ันกลาวอยางนีแ้ลว ภกิษใุหของเล็กนอยเปนรางวัล โดยที่สุดแมสักวา   
บิณฑบาต อธิบายวา ยาคูก็ด ีขาวสารก็ดี ของเค้ียวก็ดี กอนจุรณกด็ี ไมชําระฟนกด็ี   
ดายเชิงชายก็ด ีโดยท่ีสุดแมกลาวธรรมก็ช่ือวาบิณฑบาต, เขาทําใหยาวกด็ี ใหกวางก็ดี ใหแนน-   
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ก็ดี ตามคําของเธอ, เปนทุกกฏในประโยคท่ีเขาทํา. เปนนิสสัคคียดวยไดจวีรมา. ตองเสียสละ   
แกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่ง   
กระโหยงประนมมือกลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา. เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขาไป   
หาชางหูกของเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ. ขาพเจา   
สละจีวรผืนนีแ้กสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้เปนของจําจะสละ.   
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แก   
ภิกษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระโหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาไปหา   
ชางหูกของเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจวีรเปนของจําจะสละ. ขาพเจา   
สละจีวรผืนนีแ้กทานทั้งหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ.   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทานท้ัง   
หลายพึงใหจวีรผืนนี้แกภิกษมีุช่ือนี้.    
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                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขาไปหาชาง   
หูกของเจาเรือน ผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจวีร เปนของจําจะสละ. ขาพเจา-   
สละจีวรผืนนีแ้กทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๕๙] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน, เขาไป   
หาชางหูกของเจาเรือนแลว ถึงความกําหนดในจวีร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน, เขาไปหาชางหูกของเจา   
เรือนแลว ถึงความกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน, เขาไปหาชางหูก   
ของเจาเรือนแลว ถึงความกําหนดในจวีร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ  ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๖๐] ภกิษุขอตอญาติ ๑, ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑, ภิกษุขอเพื่อประโยชนของ   
ภิกษุอ่ืน ๑, ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตนเอง ๑, เจาเรือนใครจะใหทอจีวรมีราคามาก ภกิษุให-   
ทอจีวรมีราคานอย ๑, ภิกษวุกิลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองมหาอํามาตยคนหนึ่ง   
        [๑๖๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น มหาอํามาตยผูหนึ่งเม่ือจะไปแรมคืนตางถ่ิน   
ไดสงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา นิมนตทานผูเจริญท้ังหลายมา, ขาพเจาจกัถวายผาจํานําพรรษา.   
ภิกษุท้ังหลายไมไป รังเกยีจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาจํานําพรรษาแกภิกษุท้ังหลายผูออก   
พรรษาแลว. จงึทานมหาอํามาตยผูนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานผูเจริญท้ังหลาย   
เม่ือเราสงทูตไปแลว จึงไดไมมาเลา? เพราะเราจะไปในกองทัพ จะเปนหรือจะตายกย็ากท่ีจะรูได.   
        ภิกษุท้ังหลายไดทราบขาวมหาอํามาตยผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตอัจเจกจีวร   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตเพ่ือรับอัจเจก   
จีวรแลวเก็บไวได.   
        สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายทราบพระพุทธานุญาตนั้นแลว รับอัจเจกจวีรเก็บไวลวงสมัย   
จีวรกาล. จวีรเหลานั้น ภกิษหุอแขวนไวท่ีสายระเดยีง.   
        ทานพระอานนทเท่ียวจาริกไปตามเสนาสนะ ไดพบเห็นจวีรเหลานั้นท่ีภกิษุท้ังหลายหอ-   
แขวนไวท่ีสายสะเดียง, คร้ันแลวไดเรียกภกิษุท้ังหลายมาถามวา อาวุโสท้ังหลาย จวีรเหลานี้ของ   
ใครหอแขวนไวท่ีสายระเดยีง   
        ภิกษุท้ังหลายตอบวา อัจเจกจวีรของพวกกระผม ขอรับ.   
        ทานพระอานนทซักวา เก็บไวนานเทาไรแลว?   
        จึงภิกษุเหลานั้นไดแจงแกทานพระอานนท ตามท่ีตนไดเก็บไวนานเทาไร.   
        ทานพระอานนทเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายรับอัจเจกจวีรแลว   
จึงไดเก็บไวลวงสมัยจวีรกาลเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.    
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                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษุท้ัง   
หลายรับอัจเจกจีวรแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาลจริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ   
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉน ภิกษุ   
โมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดรับอัจเจกจีวรแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาลเลา? การกระทําของภิกษุ   
โมฆบุรุษเหลานั้นนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใส   
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว, โดยท่ีแท การกระทําของภกิษุโมฆบุรุษเหลานั้นนัน่ เปนไปเพื่อความ   
ไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษเุหลานั้นโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ   
ความคลุกคลี ความเกยีจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภ   
ความเพยีร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ   
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด   
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม-   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ ความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๔๗. ๘. วันปุรณมีท่ีครบ ๓ เดือน แหงเดือนกัตติกา ยังไมมาอีก ๑๐ วัน,   
อัจเจกจีวรเกิดข้ึนแกภิกษ,ุ ภกิษุรูวาเปนอัจเจกจวีร พึงรับไวได. คร้ันรับไวแลว   
พึงเก็บไวไดจนตลอดสมัยท่ีเปนจีวรกาล, ถาเธอเก็บไวยิง่กวานัน้, เปนนิสสัคคิย-   
ปาจิตตีย.   
                        เร่ืองมหาอํามาตยคนหนึ่ง จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๖๒] บทวา ยังไมมาอีก ๑๐ วัน คือ กอนวนัปวารณา ๑๐ วนั.   
        บทวา วนัปุรณมีท่ีครบ ๓ เดือน แหงเดือนกัตติกา นัน้ คือวันปวารณา ทาน   
กลาววาวันเพญ็เดือนกัตติกา.   
        ท่ีช่ือวา อัจเจกจีวร อธิบายวา บุคคลประสงคจะไปในกองทัพกด็,ี บุคคลประสงคจะ   
ไปแรมคืนตางถ่ินก็ด,ี บุคคลเจ็บไขก็ด,ี สตรีมีครรภก็ด,ี บุคคลยังไมมีศรัทธา มามีศรัทธาเกิดข้ึน   
ก็ด,ี บุคคลท่ียังไมเล่ือมใส มามีความเล่ือมใสเกิดข้ึนก็ดี. ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา   
นิมนตทานผูเจริญมา, ขาพเจาจัดถวายผาจาํนําพรรษา, ผาเชนนี้ช่ือวาอัจเจกจีวร.   
        คําวา ภกิษุรูวาเปนอัจเจกจีวร พึงรับไวได. คร้ันรับไวแลว พึงเก็บไวไดจน   
ตลอดสมัยท่ีเปนจีวรกาล ดงันี้นั้น คือ พึงทําเคร่ืองหมายวา นี้อัจเจกจวีร แลวเก็บไว.   
        ท่ีช่ือวา สมัยท่ีเปนจวีรกาล คือ เม่ือไมไดกรานกฐิน, ไดทายฤดูฝน ๑ เดือน, เม่ือ   
กรานกฐินแลว, ไดขยายออกไปเปน ๕ เดอืน.   
        คําวา ถาเธอเก็บไวยิ่งกวานั้น คือ เม่ือไมไดกรานกฐิน, เก็บไวลวงเลยวันสุดทาย   
แหงฤดูฝน, เปนนิสสัคคีย. เม่ือไดกรานกฐินแลว, เก็บไวลวงเลยวนักฐนิเดาะ, เปนนสิสัคคีย   
คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละอัจเจกจวีรนัน้อยางนี้:-   
                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า    
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        ทานเจาขา ผาอัจเจกจวีรผืนนี้ของขาพเจา เก็บไวลวงเลยสมัย จีวรกาลเปน   
ของจําจะสละ. ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. อัจเจกจวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของ   
จําจะสละ. เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงใหผา   
อัจเจกจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา ผาอัจเจกจวีรผืนนี้ของขาพเจา เก็บไวลวงเลยสมัย จีวรกาลเปน   
ของจําจะสละ. ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้เปนของจํา   
จะสละ. เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว.   
ทานท้ังหลายพึงใหผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา   
        ทาน ผาอัจเจกจีวรผืนนีข้องขาพเจา เกบ็ไวลวงเลยสมัยจีวรกาลเปนของจํา   
จะสละ. ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกทาน.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหผาอัจเจกจวีรผืนนีแ้กทาน ดังนี้.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 177 
                                บทภาชนีย   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๖๓] อัจเจกจีวร ภิกษสํุาคัญวาเปนอัจเจกจีวร เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อัจเจกจีวร ภิกษุสงสัย เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อัจเจกจีวร ภิกษุสําคัญวามิใชอัจเจกจวีร เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภกิษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เกบ็ไวลวงสมัยจวีรกาล, เปนนสิสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดวกิัป ภกิษุสําคัญวาวิกัปแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดสละ ภกิษุสําคัญวาสละแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกชิงไป ภิกษสํุาคัญวาถูกชิงไปแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดสละ บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชอัจเจกจวีร ภกิษุสําคัญวาอัจเจกจีวร, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชอัจเจกจวีร ภกิษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชอัจเจกจวีร ภกิษุสําคัญวาไมใชอัจเจกจีวร  ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๖๔] ภกิษุอธิษฐาน ๑, ภิกษวุิกัป ๑, ภิกษุสละใหไป ๑, จีวรหาย ๑, จีวรฉิบหาย ๑,   
จีวรถูกไฟไหม ๑, จีวรถูกชิงเอาไป ๑, ภิกษุถือวิสาสะ ๑, ในภายในสมัย ๑, ภิกษวุิกลจริต ๑,   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๑๖๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายออกพรรษาแลวยังยับยัง้อยูใน   
เสนาสนะปา. พวกโจรเดือน ๑๒ เขาใจวา ภิกษุท้ังหลายไดลาภแลว จึงพากันเท่ียวปลน. ภิกษุ   
ท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
                ทรงอนุญาตใหเกบ็จีวรไวในละแวกบาน   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุอยู   
ในเสนาสนะปา เกบ็ไตรจวีรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษท้ัุงหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตใหภกิษุผูอยูใน   
เสนาสนะปา เก็บไตรจวีรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได, จึงเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวใน   
ละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืน. จวีรเหลานั้น หายบาง ฉิบหายบาง ถูกไฟไหมบาง   
ถูกหนูกดับาง. ภิกษุท้ังหลายมีแตผาไมดี มีแตจีวรปอน, จึงถามกันข้ึนอยางนีว้า ทานท้ังหลาย   
เพราะเหตุใด พวกทานจึงมีแตผาไมดี มีแตจีวรปอน? คร้ันแลวภิกษเุหลานั้นไดแจงเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุท้ังหลายจึงเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน   
แลวอยูปราศเกิน ๖ คืนเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้นพระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุเก็บไตร   
จีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลาย ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 180 
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของพวกภิกษุโมฆ-   
บุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน   
ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดเก็บไตรจวีรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืน   
เลา? การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว, โดยท่ีแท การกระทําของภิกษุ   
โมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพือ่ความเปน   
อยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษเุหลานั้นโดยอเนกปริยาย ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ   
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่าเล่ือมใส การไมสะสม การ   
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแก   
เร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๔๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุจําพรรษาแลว จะอยูในเสนาสนะปา ท่ีรูกันวาเปนท่ีมี   
รังเกียจ มีภัยจาํเพาะหนา ตลอดถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒, ปรารถนาอยู พึงเกบ็จีวร ๓   
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ผืนๆ ใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได. และปจจัยอะไรๆ เพื่อจะอยูปราศจากจวีรนั้น   
จะพึงมีแกภิกษุนั้น, ภิกษนุัน้พึงอยูปราศจากจีวรนั้นได ๖ คืนเปนอยางยิ่ง, ถาเธออยู   
ปราศยิ่งกวานัน้ เวนไวแตภกิษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๖๖] บทวา อน่ึง  ...  จําพรรษาแลว คือ ภิกษุออกพรรษาแลว. วนัเพ็ญเดือน ๑๒   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ตรงกับวันปุรณมีดถีิเปนท่ีเต็ม ๔ เดือน ในกัตติกมาส.   
        คําวา เสนาสนะปา เปนตน ความวา เสนาสนะท่ีช่ือวา ปานั้นมีระยะไกล ๕๐๐ ช่ัวธนู   
เปนอยางนอย.   
        ท่ีช่ือวา เปนท่ีรังเกียจ คือ ในอาราม อุปจารแหงอาราม มีสถานท่ีอยู ท่ีกิน ท่ียืน   
ท่ีนั่ง ท่ีนอน ของพวกโจรปรากฏอยู.   
        ท่ีช่ือวา มีภัยเฉพาะหนา คือ ในอาราม อุปจารแหงอาราม มีมนุษยถูกพวกโจร ฆา   
ปลน ทุบตี ปรากฏอยู.   
        คําวา ภกิษุ  ...  จะอยูในเสนาสนะปา  ...  ความวา ภกิษุจะยับยั้งอยูในเสนาสนะเห็น   
ปานนั้น.   
        บทวา ปรารถนาอยู คือ พอใจอยู.   
        คําวา จีวร ๓ ผืนๆ ใดผืนหนึ่ง ไดแก ผาสังฆาฏิ ผาอุตราสงค หรือผาอันตรวาสก.   
        คําวา พึงเก็บ  ...  ไวในละแวกบานได คือ พึงเก็บไวในโคจรคามโดยรอบได.   
        คําวา และปจจยัอะไรๆ เพื่อจะอยูปราศจากจีวรนั้น จะพึงมีแกภิกษุนั้น คือ   
มีเหตุ มีกจิจําเปน.   
        คําวา ภกิษุนั้นพึงอยูปราศจากจีวรนั้นได ๖ คืนเปนอยางยิ่ง ความวา พึงอยู   
ปราศจากไดเพียง ๖ คืนเปนอยางมาก.   
        บทวา เวนไวแตภกิษุไดสมมติ คือ ยกเวนภกิษุผูไดรับสมมติ.   
        คําวา ถาเธออยูปราศยิ่งกวานัน้ ความวา เม่ืออรุณท่ี ๗ ข้ึนมา, จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย   
คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-    
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                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวเกนิ ๖ คืนเปนของจาํจะสละ   
เวนไวแตภกิษไุดสมมติ. ขาพเจาสละจวีรนี้แกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษมีุช่ือนี้เปนของจําจะสละ.   
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุ   
มีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวเกนิ ๖ คืน เปนของจาํจะสละ   
เวนไวแตภกิษไุดสมมติ. ขาพเจาสละจวีรผืนนี้แกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดงันี้:-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จวีรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจาํจะสละ.   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทาน   
ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้กภกิษุมีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวเกนิ ๖ คืน เปนของจําจะสละ เวน   
ไวแตภิกษุไดสมมติ. ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน.   
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        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนี้แกทาน ดังนี้.   
                                บทภาชนีย   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย   
        [๑๖๗] จวีรเกิน ๖ คืน ภิกษุสําคัญวาเกิน อยูปราศ เวนไวแตภิกษไุดสมมติ, เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรเกนิ ๖ คืน ภิกษุสงสัย อยูปราศ เวนไวแตภิกษไุดสมมติ, เปนนิสสัคคีย ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรเกนิ ๖ คืน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนสิสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดถอน ภกิษสํุาคัญวาถอนแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษไุดสมมติ, เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมไดสละ ภกิษุสําคัญวาสละแลว อยูปราศ เวนไวแตภกิษุไดสมมติ, เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษไุดสมมติ, เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว อยูปราศ เวนไวแตภกิษุไดสมมติ,   
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังไมถูกชิงไป ภิกษสํุาคัญวาถูกชิงไปแลว อยูปราศ เวนไวแตภกิษุไดสมมติ, เปน   
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุไมไดสละ บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรยังไมถึง ๖ ราตรี ภิกษุสําคัญวาเกิน  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรยังไมถึง ๖ ราตรี ภิกษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        จีวรยังไมถึง ๖ ราตรี ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ๖ ราตรี บริโภค, ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๖๘] ภกิษุอยูปราศ ๖ ราตรี ๑, ภิกษอุยูปราศไมถึง ๖ ราตรี ๑, ภิกษุอยูปราศ ๖ ราตรี   
แลวกลับมายังคามสีมา อยูแลวหลีกไป ๑, ภิกษุถอนเสียภายใน ๖ ราตรี ๑, ภิกษุสละใหไป ๑,   
จีวรหาย ๑, จีวรฉิบหาย ๑, จีวรถูกไฟไหม ๑, จีวรถูกชิงเอาไป ๑, ภิกษถืุอวิสาสะ ๑, ภิกษุ   
ไดสมมติ ๑, ภิกษุวกิลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑๖๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ในพระนครสาวัตถี มีชาวบานหมูหนึ่ง   
จัดภัตตาหารพรอมท้ังจีวรไวถวายสงฆ ดวยต้ังใจวาจกัใหฉันแลวจึงใหครองจีวร ณ เวลาเดยีวกัน   
นั้นแล. พระฉัพพัคคียไดเขาไปหาชาวบานหมูนั้น คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะชาวบานหมูนั้นวา   
ทานท้ังหลาย ขอพวกทานจงใหจวีรเหลานี้แกพวกอาตมา.   
        ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา พวกกระผมจะถวายไมได เพราะพวกกระผม จัด   
ภิกษาหารพรอมท้ังจีวรไวถวายพระสงฆทุกป. พระฉัพพคัคียกลาววา ดกูรทานท้ังหลาย ทายก   
ของสงฆมีมาก, ภัตตาหารของสงฆก็มีมาก, พวกอาตมาอาศัยพวกทาน เห็นอยูแตพวกทาน จึง   
อยูในท่ีนี้. ถาพวกทานไมใหแกพวกอาตมา, เม่ือเปนเชนนี้ ใครเลาจักใหแกพวกอาตมา, ขอ   
พวกทานจงใหจีวรเหลานี้ แกพวกอาตมาเถิด.   
        เม่ือชาวบานหมูนัน้ ถูกพระฉัพพัคคียแคนไค จึงไดถวายจวีรตามท่ีไดจัดไวแก   
พระฉัพพัคคียแลวอังคาสพระสงฆเฉพาะภตัตาหาร.   
        บรรดาภกิษุท่ีทราบวา เขาจัดภัตตาหารพรอมท้ังจีวรไวถวายพระสงฆ, แตไมทราบวา   
เขาไดถวายจีวรแกพระฉัพพคัคียไปแลว จงึไดกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอพวกทานจงนอม   
ถวายจวีรแกพระสงฆเถิด.   
        ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา จวีรตามท่ีไดจดัไวไมมี, เพราะพระคุณเจาเหลา   
พระฉัพพัคคียนอมไปเพื่อตนแลว.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตาง   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียรูอยู จงึไดนอมลาภที่เขานอมไวเปนของ   
จะถวายสงฆมาเพื่อตนเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.    
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                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอรู   
อยู นอมลาภท่ีเขานอมไวเปนของจะถวายสงฆมาเพื่อตน จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอรูอยู จงึได   
นอมลาภท่ีเขานอมไวเปนของจะถวายสงฆมาเพื่อตนเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว,   
โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพคัคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ   
เปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ   
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย   
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากดั อาการท่ีนาเล่ือมใส การไมสะสม การปรารภความ   
เพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัย   
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑   
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพือ่ปองกันอาสวะอันจะ   
บังเกิดในปจจบัุน ๑ เพื่อกําจดัอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหง   
พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๔๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู นอมลาภท่ีเขานอมไวเปนของจะถวายสงฆมา   
เพื่อตน, เปนนสิสัคคิยปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๗๐] บทวา อน่ึง  ...  ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด   
มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเคร่ืองอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน   
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะกต็าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง  ...  ใด.   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ช่ือวา ภกิษุ เพราะ   
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวตัร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา ภกิษุ   
โดยสมญา. ช่ือวา ภกิษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกขุ. ช่ือวา ภิกษุ   
เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูเจริญ.   
ช่ือวา ภกิษ ุเพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ   
เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกนัอุปสมบท   
ใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานัน้ ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียง   
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรงประสงค   
ในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอ่ืนบอกเธอ หรือเจาตัวบอก.   
        ท่ีช่ือวา เปนของจะถวายสงฆ ไดแก ของท่ีเขาถวายแลว บริจาคแลว แกสงฆ.   
        ท่ีช่ือวา ลาภ ไดแก จวีร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขาร อันเปนปจจยัของภกิษุ   
ไข โดยท่ีสุด แมกอนแหงจุรณ ไมชําระฟน ดายชายผา.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีเขานอมไว คือเขาไดเปลงวาจาไววา จกัถวาย จักกระทํา, ภิกษนุอมมา   
เพื่อตนในประโยคท่ีทํา. เปนทุกกฏ. ไดมา. เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละ   
แกสงฆ คณะ หรือบุคคล.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลภิกษพุึงเสียสละลาภน้ัน อยางนี้:-    
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                                วิธีเสียสละ   
                        เสียสละแกสงฆ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา   
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา   
        ทานเจาขา ลาภน้ีเขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ. ขาพเจารูอยู นอมมา   
เพื่อตน เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละลาภน้ีแกสงฆ.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนลาภท่ีเสีย-   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ลาภนี้ของภิกษุมีช่ือนี้เปนของจําจะสละ.   
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงใหลาภน้ีแกภิกษุ   
มีช่ือนี้.   
                        เสียสละแกคณะ   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษหุลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก   
พรรษากวา นัง่กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า   
        ทานเจาขา ลาภน้ีเขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ. ขาพเจารูอยู นอมมา   
เพื่อตน เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละลาภน้ีแกทานท้ังหลาย.   
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนลาภท่ีเสีย   
สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้-   
        ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ลาภน้ีของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะสละ.   
เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพร่ังของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทาน   
ท้ังหลายพึงใหลาภน้ีแกภกิษมีุช่ือนี้.   
                        เสียสละแกบุคคล   
        ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ   
กลาวอยางนี้วา:-   
        ทาน ลาภนี้เขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ. ขาพเจารูอยู นอมมาเพื่อตน   
เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละลาภน้ีแกทาน.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 189 
        คร้ันสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนลาภท่ีเสียสละ   
ใหดวยคําวา ขาพเจาใหลาภนี้แกทาน ดังนี.้   
                                บทภาชนีย   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย   
        ลาภท่ีเขานอมไว ภิกษุสําคัญวาเขานอมไว นอมมาเพื่อตน, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ลาภท่ีเขานอมไว ภิกษุสงสัย นอมมาเพื่อตน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ลาภท่ีเขานอมไว ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดนอมไว นอมมาเพ่ือตน, ไมตองอาบัติ.   
                                ทุกกฏ   
        ลาภท่ีเขานอมไวเพื่อสงฆ ภิกษนุอมมาเพ่ือสงฆหมูอ่ืนก็ดี เพื่อเจดยีก็ด,ี ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        ลาภท่ีเขานอมไวเพื่อเจดีย ภกิษนุอมมาเพ่ือเจดยีอ่ืนก็ดี เพ่ือสงฆก็ดี เพื่อคณะก็ดี   
เพื่อบุคคลก็ดี. ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ลาภท่ีเขานอมไวเพื่อบุคคล ภิกษุนอมมาเพ่ือบุคคลอ่ืนก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อคณะก็ดี   
เพื่อเจดยีกด็,ี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ลาภท่ีเขาไมไดนอมไว ภิกษุสําคัญวาเขานอมไว นอมมาเพ่ือตน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ลาภท่ีเขาไมไดนอมไว ภิกษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ลาภท่ีเขาไมไดนอมไว ภิกษุสําคัญวา เขาไมไดนอมไว นอมมาเพือ่ตน, ไมตองอาบัติ   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๗๑] ภกิษุอันพวกทายกถามวา จะถวายท่ีไหน ดังนี้ บอกแนะนําวา ไทยธรรมของ   
พวกทาน พึงไดรับการใชสอย พึงไดรับการปฏิสังขรณ หรือพึงต้ังอยูไดนาน ในท่ีใด ก็หรือ    
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จิตของพวกทานเล่ือมใสในภกิษุรูปใด ก็จงถวายในท่ีนั้น หรือภิกษุรูปนัน้เถิดดั่งนี้ ๑, ภิกษุ   
วิกลจริต ๑, ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๓ จบ.   
                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. ปตตสิกขาบท             วาดวยบาตร   
        ๒. อูนปญจพันธนสิกขาบท     วาดวยบาตรมีแผลหยอนหา   
        ๓. เภสัชชสิกขาบท           วาดวยเภสัช   
        ๔. วัสสิกสาฏิกสิกขาบท      วาดวยผาอาบน้ําฝน   
        ๕. จีวรอัจฉินทนสิกขาบท     วาดวยการใหจวีรแลวชิงเอามา   
        ๖. สุตตวญิญัตติสิกขาบท     วาดวยการขอดายมาเอง   
        ๗. เปสการสิกขาบท           วาดวยการส่ังชางหูก ใหทอจีวร   
        ๘. อัจเจกจีวรสิกขาบท       วาดวยอัจเจกจีวร   
        ๙. สาสังกสิกขาบท           วาดวยเสนาสนะปาเปนท่ีมีรังเกียจ และ   
        ๑๐. ปริณตสิกขาบท           วาดวยการนอมลาภ ท่ีเขาจะถวายเปนของสงฆ   
        รวม ๑๐ สิกขาบทเหลานี้ พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลวดังนีแ้ล.   
                                บทสรุป   
        [๑๗๒] ทานท้ังหลาย ธรรม คือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดง   
แลวแล. ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานั้นวา   
ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ   
แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? ทานท้ังหลาย   
เปนผูบริสุทธ์ิแลว ในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานี ้เหตุนั้นจึงนิ่ง, ขาพเจา   
ทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                        นิสสัคคิยกัณฑ จบ.   
                                ___________    
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                                ปาจิตติยกัณฑ   
        ทานทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคือปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๑   
                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระหัตถกะศากยบุตร   
        [๑๗๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระหัตถกะศากยบุตรเปนคนพูดสับปรับ   
ทานเจรจาอยูกบัพวกเดียรถีย กลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเร่ืองอ่ืนกลบเกล่ือน   
เร่ืองอ่ืน กลาวเท็จท้ังๆ ท่ีรูอยู พูดนัดหมายไวแลว ทําใหคลาดเคล่ือน.   
        พวกเดียรถียพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน พระหตัถกะศากยบุตร เจรจาอยูกับ   
พวกเรา จึงไดกลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเร่ืองอ่ืนกลบเกล่ือนเร่ืองอ่ืน กลาว   
เท็จท้ังๆ ท่ีรูอยู พูดนดัหมายไวแลวทําใหคลาดเคล่ือนเลา?.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิเดยีรถียพวกนั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู จงึเขาไปหาพระหัตถ-   
กะศากยบุตรถึงสํานัก คร้ันแลวไดถามพระหัตถกะวา อาวุโสหัตถกะ ขาววา ทานเจรจาอยูกับพวก   
เดียรถีย กลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเร่ืองอ่ืนกลบเกล่ือนเร่ืองอ่ืน กลาวเท็จ   
ท้ังๆ ท่ีรูอยู พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคล่ือน จริงหรือ?.   
        พระหัตถกะศากยบุตรตอบวา อาวุโสท้ังหลาย ข้ึนช่ือวาพวกเดยีรถียเหลานี้ เราตอง   
เอาชนะดวยวธีิใดวิธีหนึ่ง เราไมควรใหความชนะแกเดยีรถียพวกนั้น.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระหตัถกะศากยบุตร เจรจาอยูกับพวกเดียรถีย จงึไดกลาว   
ปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเร่ืองอ่ืนกลบเกล่ือนเร่ืองอ่ืน กลาวเท็จท้ังๆ ท่ีรูอยู   
พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคล่ือนเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถาม พระหัตถกะศากยบุตรวา จริงหรือหตัถกะ ขาววา เธอเจรจา    
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อยูกับพวกเดียรถีย กลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเร่ืองอ่ืนกลบเกล่ือนเรื่องอ่ืน   
กลาวเท็จท้ังๆ ท่ีรูอยู พูดนดัหมายไวแลวทําใหคลาดเคล่ือน?.   
        พระหัตถกะศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอเจรจาอยูกับพวกเดยีรถีย   
จึงไดกลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเร่ืองอ่ืนกลบเกล่ือนเรื่องอ่ืน กลาวเท็จท้ังๆ   
ท่ีรูอยู พูดนดัหมายไวแลวทําใหคลาดเคล่ือนเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว, โดยท่ีแท   
การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส และเพือ่ความเปน   
อยางอ่ืนของชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคคร้ันทรงติเตียนพระหตัถกะศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัส   
โทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม   
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเล้ียงงาย ความเปนคน   
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเล่ือมใส การไม   
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น   
ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนั้น แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๐. ๑. เปนปาจิตตียในเพราะสัมปชามุสาวาท.   
                        เร่ืองพระหัตถกะศากยบุตร จบ.   
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๗๔] ท่ีช่ือวา สัมปชานมุสาวาท ไดแก วาจา เสียงท่ีเปลง ถอยคําเปนแนวทาง   
การเปลงวาจา เจตนาที่ใหเขาเขาใจทางวาจา ของบุคคลผูจงใจจะพดูใหคลาดจากความจริง ไดแก   
คําพูดของอนารยชน ๘ อยาง คือ ไมเห็น พดูวาขาพเจาเหน็ ๑, ไมไดยิน พูดวาขาพเจา   
ไดยิน ๑, ไมทราบ พูดวาขาพเจาทราบ ๑, ไมรู พูดวาขาพเจารู ๑, เห็น พูดวาขาพเจาไมเห็น ๑,   
ไดยิน พูดวาขาพเจาไมไดยนิ ๑, ทราบ พูดวาขาพเจาไมทราบ ๑, รู พูดวาขาพเจาไมรู ๑.   
                                บทภาชนีย   
        [๑๗๕] ท่ีช่ือวา ไมเหน็ คือ ไมเห็นดวยตา.   
        ท่ีช่ือวา ไมไดยิน คือ ไมไดยินดวยหู.   
        ท่ีช่ือวา ไมทราบ คือ ไมไดสูดดมดวยจมูก, ไมไดล้ิมดวยล้ิน, ไมไดสัมผัสดวยกาย.   
        ท่ีช่ือวา ไมรู คือ ไมรูดวยใจ.   
        ท่ีช่ือวา เห็น คือ เหน็ดวยตา.   
        ท่ีช่ือวา ไดยิน คือ ไดยนิดวยหู.   
        ท่ีช่ือวา ทราบ คือ ไดสูดดมดวยจมูก, ไดล้ิมดวยล้ิน, ไดสัมผัสดวยกาย.   
        ท่ีช่ือวา รู คือ รูดวยใจ.   
                        อาการของการกลาวเท็จๆ ท้ังท่ีรู   
                        ไมเห็น-วาเหน็   
        [๑๗๖] ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน   
เธอรูวาจักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาวก็รูวากลาวเท็จ, ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ไมเห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา   
จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ, ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว, ๔ อําพราง   
ความเหน็, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ไมเห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา   
จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากําลังกลาวเท็จ, ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว, ๔   
อําพรางความเห็น, ๕ อําพรางความถูกใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
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        ไมเห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา   
จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ, ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว, ๔ อําพราง   
ความเหน็, ๕ อําพรางความถูกใจ, ๖ อําพรางความชอบใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ไมเห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา   
จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ, ๓ คร้ันกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ, ๔ อําพราง   
ความเหน็, ๕ อําพรางความถูกใจ, ๖ อําพรางความชอบใจ, ๗ อําพรางความจริง, ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ไมไดยนิ-วาไดยิน   
        ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมทราบ-วาทราบ   
        ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ไมรู-วารู   
        ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมเห็น วาเหน็ และไดยนิ   
        [๑๗๗] ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็นและไดยินดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมเห็น วาเหน็ และทราบ   
        ไมเห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมเห็น วาเหน็ และรู   
        ไมเห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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                        ไมเห็น วาเหน็ ไดยนิ และทราบ   
        ไมเห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมเห็น วาเหน็ ไดยนิ และรู   
        ไมเห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                ไมเห็น วาเห็น ไดยิน ทราบ และรู   
        ไมเห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน ทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมไดยนิ วาไดยิน และทราบ   
        ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมไดยนิ วาไดยิน และรู   
        ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ไมไดยนิ วาไดยิน และเห็น   
        ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และเหน็ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมไดยนิ วาไดยิน ทราบ และรู   
        ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 196 
                ไมไดยิน วาไดยิน ทราบ และเหน็   
        ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                ไมไดยิน วาไดยิน ทราบ รู และเห็น   
        ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ รู และเหน็ ดวยอาการ ๓ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมทราบ วาทราบ และรู   
        ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ไมทราบ วาทราบ และเหน็   
        ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และเหน็ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมทราบ วาทราบ และไดยนิ   
        ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมทราบ วาทราบ รู และเหน็   
        ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมทราบ วาทราบ รู และไดยิน   
        ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 197 
                ไมทราบ วาทราบ รู เห็น และไดยิน   
        ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู เห็น และไดยนิ ดวยอาการ ๓ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ไมรู วารู และเห็น   
        ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔   
อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ไมรู วารู และไดยิน   
        ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และไดยนิ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔   
อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ไมรู วารู และทราบ   
        ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔   
อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ไมรู วารู เหน็ และไดยิน   
        ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ไมรู วารู เหน็ และทราบ   
        ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ไมรู วารู เหน็ ไดยิน และทราบ   
        ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น ไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
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                        เห็น วาไมเหน็   
        [๑๗๘] เห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมเหน็ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
  
                        ไดยิน วาไมไดยิน   
        ไดยนิ ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ทราบ วาไมทราบ   
        ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                รู วาไมรู   
        รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                เห็น วาไดยิน   
        [๑๗๙] เห็น ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                เห็น วาทราบ   
        เห็น ภิกษรูุอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                เห็น วารู   
        เห็น ภิกษรูุอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        เห็น วาไดยิน และทราบ   
        เห็น ภิกษรูุอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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                        เห็น วาไดยิน และรู   
        เห็น ภิกษรูุอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔   
อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        เห็น วาไดยิน ทราบ และรู   
        เห็น ภิกษรูุอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ไดยิน วาทราบ   
        ไดยนิ ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ไดยนิ วารู   
        ไดยนิ ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ไดยนิ วาเห็น   
        ไดยนิ ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ไดยิน วาทราบ และรู   
        ไดยนิ ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ไดยิน วาทราบ และเหน็   
        ไดยนิ ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และเหน็ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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                        ไดยิน วาทราบ รู และเหน็   
        ไดยนิ ภกิษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทราบ วารู   
        ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทราบ วาเห็น   
        ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเหน็ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ทราบ วาไดยนิ   
        ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ทราบ วารู และเหน็   
        ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔   
อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ทราบ วารู และไดยิน   
        ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และไดยนิ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ   
๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        ทราบ วารู เหน็ และไดยนิ   
        ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย   
อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                                รู วาเห็น   
        รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                รู วาไดยนิ   
        รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวยอาการ ๔ อยาง ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อยาง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                รู วาทราบ   
        รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวยอาการ ๔ อยาง ...,   
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง ...,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        รู วาเห็น และไดยิน   
        รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวยอาการ   
๔ อยาง ...,  ดวยอาการ ๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อยาง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        รู วาเห็น และทราบ   
        รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวยอาการ ๔   
อยาง ...,  ดวยอาการ ๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อยาง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        รู วาเห็น ไดยนิ และทราบ   
        รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวย   
อาการ ๔ อยาง ...,  ดวยอาการ ๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อยาง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง ...,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                เห็น-สงสัย   
        [๑๘๐] เห็น ภกิษุสงสัย กําหนดไมไดวาเห็น จําไมไดวาเห็น หลงลืมวาเห็น รูอยู   
กลาวเท็จวา ขาพเจาเห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวยอาการ ๔ อยาง ...,  ดวยอาการ   
๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อยาง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง ...,  ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ...  ขาพเจาเห็น และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาเห็น และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาเห็น ไดยนิ และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาเห็น ไดยนิ และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาเห็น ไดยนิ ทราบ และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ไดยิน - สงสัย   
        ไดยนิ ภกิษุสงสัย กําหนดไมไดวาไดยิน จําไมไดวาไดยิน หลงลืมวาไดยิน รูอยู   
กลาวเท็จวา ขาพเจาไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวย   
อาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาไดยิน และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาไดยิน และเหน็ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาไดยิน ทราบ และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาไดยิน ทราบ และเหน็ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาไดยิน ทราบ รู และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        ทราบ - สงสัย   
        ทราบ ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวาทราบ จําไมไดวาทราบ หลงลืมวาทราบ รูอยูกลาว   
เท็จวา ขาพเจาทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕   
อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาทราบ และเหน็ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาทราบ และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาทราบ รู และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาทราบ รู และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจาทราบ รู เห็น และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                รู - สงสัย   
        รู ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวารู จําไมไดวารู หลงลืมวารู รูอยูกลาวเท็จวา ขาพเจารู   
และเหน็ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ   
๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ...  ขาพเจารู และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจารู และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจารู เห็น และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจารู เห็น และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ...  ขาพเจารู เห็น ไดยิน และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                อนาปตติวาร   
        [๑๘๑] ภกิษุพูดพล้ัง ๑, ภิกษพุูดพลาด ๑, [ช่ือวาพูดพล้ัง คือพูดเร็วไป ช่ือวาพูดพลาด   
คือต้ังใจวาจักพูดคําอ่ืน แตกลับพูดไปอีกอยาง] ภิกษวุิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตอง   
อาบัติแล.   
                        มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        ______________    
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                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๑๘๒] โดยสมัยนัน้พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภกิษุผูมีศีล   
เปนท่ีรัก กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก คือ ดาวา สบประมาท กระทบกําเนิดบาง   
ช่ือบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง รูปพรรณบาง กเิลสบาง อาบัติบาง   
คําดาท่ีทรามบาง.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย ทะเลาะกับภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก จงึได   
กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก คือดาวาสบประมาทกระทบกําเนิดบาง ช่ือบาง วงศ-   
ตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาท่ีทราม   
บางเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา จริงหรือภิกษท้ัุงหลาย ขาววา พวกเธอ   
ทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก คือดาวา   
สบประมาท กระทบกําเนดิบาง ช่ือบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง   
รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาท่ีทรามบาง?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงได   
ทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก คือดาวา   
สบประมาท กระทบกําเนดิบาง ช่ือบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง    
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รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาท่ีทรามบาง? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...,   
คร้ันแลวทรงกระทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายดังตอไปนี้:-   
                        เร่ืองโคนันทิวิสาล   
        [๑๘๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว. พราหมณคนหนึ่งในเมืองตักกสิลา   
มีโคถึกตัวหนึง่ช่ือนันทิวิสาล. คร้ังนั้นโคถึกช่ือนันทิวิสาล ไดกลาวคํานี้กระพราหมณนั้นวา   
ขาแตทานพราหมณ ทานจงไปพนันกับเศรษฐีดวยทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณวา โคถึกของขาพเจา   
จักลากเกวยีน ๑๐๐ เลมท่ีผูกเนื่องกันไปได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จึงพราหมณนัน้ไดทําการพนันกบัเศรษฐีดวยทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณวา   
โคถึกของขาพเจาจักลากเกวยีน ๑๐๐ เลมท่ีผูกเนื่องกันไปได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คร้ันแลวพราหมณไดผูกเกวยีน ๑๐๐ เลมใหเนื่องกัน เทียมโคถึก   
นันทิวิสาลเสร็จแลว ไดกลาวคํานี้วา จงฉุดไป เจาโคโกง จงลากไป เจาโคโกง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คร้ังนั้น โคถึกนันทิวิสาลไดยืนอยูในท่ีเดิมนัน่เอง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล พราหมณนั้นแพพนัน เสียทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณแลว   
ไดซบเซา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ตอมา โคถึกนันทิวสิาลไดถามพราหมณนัน้วา ขาแตทานพราหมณ   
เหตุไรทานจึงซบเซา?   
        พ. ก็เพราะเจาทําใหเราตองแพ เสียทรัพยไป ๑,๐๐๐ กษาปณ นั่นละซิ เจาตัวดี.   
        น. ขาแตทานพราหมณ ก็ทานมาเรียกขาพเจาผูไมโกง ดวยถอยคําวาโกงทําไมเลา?   
ขอทานจงไปอีกคร้ังหนึ่ง จงพนันกับเศรษฐีดวยทรัพย ๒,๐๐๐ กษาปณวา โคถึกของขาพเจา   
จักลากเกวยีน ๑๐๐ เลมท่ีผูกเนื่องกันไปได แตอยาเรียกขาพเจาผูไมโกง ดวยถอยคําวาโกง.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ทันใดน้ันแล พราหมณนั้นไดพนนักับเศรษฐีดวยทรัพย ๒,๐๐๐   
กษาปณวา โคถึกของขาพเจาจักลากเกวยีน ๑๐๐ เลมท่ีผูกเนื่องกันไปได. คร้ันแลวไดผูกเกวียน   
๑๐๐ เลมใหเนือ่งกัน เทียมโคถึกนันทิวิสาลแลวไดกลาวคํานี้วา เชิญฉุดไปเถิด พอรูปงาม   
เชิญลากไปเถิด พอรูปงาม.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คร้ังนั้นแล โคถึกนันทิวิสาลไดลากเกวยีน ๑๐๐ เลม ซ่ึงผูกเนื่องกัน   
ไปไดแลว.   
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        [๑๘๔] บุคคลกลาวควรแตถอยคําเปนท่ีจําเริญใจ,   
        ไมควรกลาวถอยคําอันไมเปนท่ีจําเริญใจ ในกาลไหน ๆ.   
        เพราะเม่ือพราหมณกลาวถอยคําเปนท่ีจําเริญใจ,   
        โคถึกนันทิวิสาลไดลากเกวยีนหนักไป,   
        ยังพราหมณนั้นใหไดทรัพย, และไดดีใจเพราะพราหมณ   
        ไดทรัพยโดยการกระทําของตนนั้นแล.   
        [๑๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมคร้ังนั้น คําดา คําสบประมาทก็มิไดเปนท่ีพอใจของเรา   
ไฉน ในบัดนี้ คําดา คําสบประมาท จักเปนท่ีพอใจเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๑. ๒. เปนปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๑๘๖] ท่ีช่ือวา โอมสวาท ไดแกคําพูดเสียดแทงใหเจบ็ใจดวยอาการ ๑๐ อยาง คือ   
ชาติ ๑ ช่ือ ๑ โคตร ๑ การงาน ๑ ศิลป ๑ โรค ๑ รูปพรรณ ๑ กิเลส ๑ อาบัติ ๑   
คําดา ๑.   
                                บทภาชนีย   
        [๑๘๗] ท่ีช่ือวา ชาติ ไดแกชาติ ๒ คือ ชาติทราม ๑ ชาติอุกฤษฏ ๑.   
        ท่ีช่ือวา ชาติทราม ไดแกชาติคนจณัฑาล ชาติคนจักสาน ชาติพราน ชาติคน   
ชางหนัง ชาติคนเทดอกไม นี้ช่ือวาชาติทราม.   
        ท่ีช่ือวา ชาติอุกฤษฏ ไดแกชาติกษัตริย ชาติพราหมณ นี้ช่ือวาชาติอุกฤษฏ.   
        [๑๘๘] ท่ีช่ือวา ช่ือ ไดแกช่ือ ๒ คือ ช่ือทราม ๑ ช่ืออุกฤษฏ ๑.   
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        ท่ีช่ือวา ช่ือทราม ไดแก ช่ืออวกัณณกะ  ชวกณัณกะ ธนิฏฐกะ สวิฏฐกะ   
กุลวัฑฒกะ, ก็หรือช่ือท่ีเขาเยยหยัน เหยยีดหยาม เกลียดชัง ดูหม่ิน ไมนบัถือกันในชนบท   
นั้นๆ นี้ช่ือวาช่ือทราม.   
        ช่ือวา ช่ืออุกฤษฏ ไดแกช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องดวยพุทธะ ธัมมะ สังฆะ, ก็หรือช่ือท่ีเขา   
ไมเยยหยัน ไมเหยยีดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหม่ิน นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวา   
ช่ืออุกฤษฏ.   
        [๑๘๙] ท่ีช่ือวา โคตร ไดแกวงศตระกลู มี ๒ คือ วงศตระกูลทราม ๑ วงศตระกูล   
อุกฤษฏ ๑.   
        ท่ีช่ือวา วงศตระกูลทราม ไดแกวงศตระกูลภารทวาชะ, ก็หรือวงศตระกูลท่ีเขา   
เยยหยนั เหยียดหยาม เกลียดชัง ดูหม่ิน ไมนับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวาวงศตระกูล   
ทราม.   
        ท่ีช่ือวา วงศตระกูลอุกฤษฏ ไดแกวงศตระกูลโคตมะ วงศตระกูลโมคคัลลานะ   
วงศตระกูลกัจจายนะ วงศตระกูลวาเสฏฐะ, ก็หรือวงศตระกูลท่ีเขาไมเยยหยัน ไมเหยยีดหยาม   
ไมเกลียดชัง ไมดูหม่ิน นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวา วงศตระกูลอุกฤษฏ.   
        [๑๙๐] ท่ีช่ือวา การงาน ไดแกงานท่ีทํา มี ๒ คือ งานทราม ๑ งานอุกฤษฏ ๑.   
        ท่ีช่ือวา งานทราม ไดแกงานชางไม งานเทดอกไม, ก็หรืองานท่ีเขาเยยหยนั   
เหยยีดหยาม เกลียดชัง ดหูม่ิน ไมนับถือกนั ในชนบทนัน้ๆ นี้ช่ือวางานทราม.   
        ท่ีช่ือวา งานอุกฤษฏ ไดแก งานทํานา งานคาขาย งานเล้ียงโค, ก็หรืองานท่ีเขา   
ไมเยยหยัน ไมเหยยีดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหม่ิน นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวา งาน   
อุกฤษฏ.   
        [๑๙๑] ท่ีช่ือวา ศิลปะ ไดแกวิชาการชาง มี ๒ คือ วิชาการชางทราม ๑ วิชาการ   
ชางอุกฤษฏ ๑.   
        ท่ีช่ือวา วชิาการชางทราม ไดแก วิชาการชางจักสาน, วิชาการชางหมอ วิชาการ   
ชางหูก วิชาการชางหนัง วิชาการชางกัลบก, ก็หรือวิชาการชางท่ีเขาเยยหยัน เหยยีดหยาม   
เกลียดชัง ดูหม่ิน ไมนับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวาวชิาการชางทราม.   
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        ท่ีช่ือวา วชิาการชางอุกฤษฏ ไดแกวิชาการชางนับ วชิาการชางคํานวณ วิชาการ   
ชางเขียน, ก็หรือวิชาการชางท่ีเขาไมเยยหยนั ไมเหยียดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหม่ิน   
นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวาวิชาการชางอุกฤษฏ.   
        [๑๙๒] โรค แมท้ังปวง ช่ือวาทราม, แตโรคเบาหวาน ช่ือวาโรคอุกฤษฏ.   
        [๑๙๓] ท่ีช่ือวา รูปพรรณ ไดแกรูปพรรณมี ๒ คือ รูปพรรณทราม ๑ รูปพรรณ   
อุกฤษฏ ๑.   
        ท่ีช่ือวา รูปพรรณทราม คือ สูงเกินไป ต่ําเกินไป, ดําเกินไป ขาวเกนิไป   
นี้ช่ือวารูปพรรณทราม.   
        ท่ีช่ือวา รูปพรรณอุกฤษฏ คือไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไมดาํนัก ไมขาวนัก นี้ช่ือวา   
รูปพรรณอุกฤษฏ.   
        [๑๙๔] กิเลส แมท้ังปวง ช่ือวาทราม.   
        [๑๙๕] อาบัติ แมท้ังปวง ช่ือวาทราม, แตโสดาบัติ สมาบัติ ช่ือวา อาบัติอุกฤษฏ   
        [๑๙๖] ท่ีช่ือวา คําดา ไดแกคําดา มี ๒ คือ คําดาทราม ๑ คําดาอุกฤษฏ ๑.   
        ท่ีช่ือวา คําดาทราม ไดแกคําดาวา เปนอูฐ, เปนแพะ, เปนโค, เปนลา, เปน   
สัตวดิรัจฉาน, เปนสัตวนรก, สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, คําดาวาท่ีเกีย่วดวย   
ยะอักษร ภะอักษร, หรือนิมิตของชายและนิมิตของหญิง นี้ช่ือวาคําดาทราม.   
        ท่ีช่ือวา คําดาอุกฤษฏ ไดแก คําดาวา เปนบัณฑิต เปนคนฉลาด เปนนักปราชญ   
เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, นี้ช่ือวาคําดาอุกฤษฏ.   
                        อุปสัมบันดาอุปสัมบัน   
                        พูดกดกระทบชาติ   
        [๑๙๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาตทิรามคือ พูดกะอุปสัมบันชาติคน   
จัณฑาล, ชาติคนจักสาน, ชาติพราน, ชาติคนชางหนัง, ชาติคนเทดอกไม, วาเปน   
ชาติคนจัณฑาล, วาเปนชาติคนจักสาน, วาเปนชาติพราน, วาเปนชาติคนชางหนัง, วาเปน   
ชาติคนเทดอกไม, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.  
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        [๑๙๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันกําเนดิอุกฤษฏดวยกลาวกระทบชาติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันกําเนิด   
กษัตริย, กําเนดิพราหมณ, วาเปนชาติคนจณัฑาล, วาเปนชาติคนจักสาน, วาเปนชาตพิราน,   
วาเปนชาติคนชางหนัง, วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบชาติ   
        [๑๙๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันกําเนดิทรามดวยกลาวกระทบชาตอุิกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดคน   
จัณฑาล, กําเนดิคนจักสาน, กําเนิดพราน, กาํเนิดคนชางหนัง กําเนิดคนเทดอกไม   
วาเปนชาติกษตัริย, วาเปนชาติพราหมณ, ดงันี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบชาติ   
        [๒๐๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันกําเนดิอุกฤษฏดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันกําเนดิ   
กษัตริย กําเนดิพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบช่ือ   
        [๒๐๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีช่ือทรามดวยกลาวกระทบชื่อทราม คือ พูดกะอุปสัมบันช่ืออวกณัณกะ   
ชวกณัณกะ ช่ือธนิฏฐกะ ...  ช่ือสวิฏฐกะ ...  ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานอวกณัณะ วาทาน   
ชวกณัณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวฑัฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คําพูด   
                        พูดกดใหเลวกระทบช่ือ   
        [๒๐๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อทราม คือ พูดกะอุปสัมบันช่ือ   
พุทธรักขิต ...  ช่ือธัมมรักขิต ...  ช่ือสังฆรักขิต วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกณัณกะ   
วาทานธนิฏฐกะ สวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
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                        พูดประชดกระทบช่ือ   
        [๒๐๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันช่ือ   
อวกณัณกะ ...  ช่ือชววณัณกะ ...  ช่ือธนิฏฐกะ ...  ช่ือสวิฏฐกะ ...  ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานพุทธ   
รักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบช่ือ   
        [๒๐๔]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันช่ือ   
พุทธรักขิต ...  ช่ือธัมมรักขิต ...  ช่ือสังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทาน   
สังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบโคตร   
        [๒๐๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรทรามดวยกลาวกระทบโคตรทราม คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร,   
ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบโคตร   
        [๒๐๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน-   
โคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโกสิยโคตร   
วาทานภารทวาชโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบโคตร   
        [๒๐๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรทรามดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน   
โกสิยโคตร ...  ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลานโคตร วาทาน   
กัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดยกยอกระทบโคตร   
        [๒๐๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน   
โคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโคตมโคตร วาทาน   
โมคคัลลานโคตร วาทานกจัจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้ เปนตน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกระทบการงาน   
        [๒๐๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานทรามดวยกลาวกระทบการงานทราม คือ พูดกะอุปสัมบันเปน   
ชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานชางไม วาทานทํางานเทดอกไม ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบการงาน   
        [๒๑๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบการงานทราม คือพูดกะอุปสัมบัน   
เปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเล้ียงโค วาทานทํางานชางไม วาทานทํางานเทดอกไม   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพดู.   
                        พูดประชดกระทบการงาน   
        [๒๑๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน   
เปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วาทานทํางาน   
เล้ียงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบการงาน   
        [๒๑๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน   
เปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเล้ียงโค วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย   
วาทานทํางานเล้ียงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดกดกระทบศิลปะ   
        [๒๑๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะ   
อุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน, ... มีวิชาการชางหมอ, ... มีวิชาการชางหูก, ... มีวิชาการชางหนัง,   
 ... มีวิชาการชางกัลบก, วาทานมีวิชาการชางจักสาน, วาทานมีวิชาการชางหมอ, วาทานมีวิชา   
การชางหูก, วาทานมีวิชาการชางหนัง, วามีวิชาการชางกัลบก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบศิลปะ   
        [๒๑๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะ   
อุปสัมบันวิชาการชางนับ, มีวิชาการชางคํานวณ, มีวิชาการชางเขียน, วาทานมีวิชาการชางจักสาน,   
วาทานมีวิชาการชางหมอ, วาทานมีวิชาการชางหูก, วาทานมีวิชาการชางหนัง, วาทานมีวิชาการชาง   
กัลบก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบศิลปะ   
        [๒๑๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะ   
อุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน, มีวิชาการชางหมอ, มีวิชาการชางหูก, มีวิชาการชางหนัง,   
มีวิชาการชางกัลบก, วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวชิาการชางคํานวณ, วาทานมีวิชาการ   
ชางเขียน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบศิลปะ   
        [๒๑๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะประสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ   
พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางคํานวณ, มีวชิาการชางเขียน, วาทานมีวิชาการชางนับ, วาทานมี   
วิชาการชางคํานวณ, วาทานมีวิชาการชางเขียน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด   
                        พูดกดกระทบโรค   
        [๒๑๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผู    
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เปนโรคเร้ือน, โรคฝ, ... โรคกลาก, ... โรคมองครอ, ... โรคลมบาหมู, วาทานเปนโรคเร้ือน, วาทาน   
เปนโรคฝ, วาทานเปนโรคกลาก, วาทานเปนโรคมองครอ, วาทานเปนโรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบโรค   
        [๒๑๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปน-   
โรคเบาหวาน, วาทานเปนโรคเร้ือน, วาทานเปนโรคฝ, วาทานเปนโรคกลาก, วาทานเปนโรค   
มองครอ, วาทานเปนโรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบโรค   
        [๒๑๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผู   
เปนโรคเร้ือน, ... โรคฝ, โรคกลาก, ... โรคมองครอ, ... โรคลมบาหมู ... วาทานเปนโรคเบาหวาน, ... ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด   
                        พูดยกยอกระทบโรค   
        [๒๒๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน   
ผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด   
                        พูดกดกระทบรูปพรรณ   
        [๒๒๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พดูกะอุปสัมบัน   
ผูสูงเกินไป, ... ต่ําเกินไป, ... ดําเกินไป, ... ขาวเกินไป, วาทานเปนคนสูงนัก, วาทานเปนคนตํ่านัก   
วาทานเปนคนดํานัก, วาทานเปนคนขาวนัก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบรูปพรรณ   
        [๒๒๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะ   
อุปสัมบันผูไมสูงนัก, ... ไมต่าํนัก, ... ไมดํานัก, ... ไมขาวนัก, วาทานเปนคนสูงนัก, วาทานเปนคน   
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ต่ํานัก, วาทานเปนคนดํานกั, วาทานเปนคนขาวนัก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบรูปพรรณ   
        [๒๒๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะ   
อุปสัมบันผูสูงเกินไป, ... ต่ําเกินไป, ... ดําเกินไป, ... ขาวเกินไป, วาทานเปนคนไมสูงนัก, วาทาน   
เปนคนไมต่ํานัก, วาทานเปนคนไมดํานัก, วาทานเปนคนไมขาวนัก ดงันี้เปนตน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบรูปพรรณ   
        [๒๒๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ   
พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงเกินไป, ...  ไมต่ําเกนิไป, ...  ไมดําเกินไป, ...  ไมขาวเกินไป, วาทานเปน   
คนไมสูงนัก, วาทานเปนคนไมต่ํานัก, วาทานเปนคนไมดํานัก, วาทานเปนคนไมขาวนัก,   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพดู.   
                        พูดกดกระทบกิเลส   
        [๒๒๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผู-   
ถูกราคะกลุมรุม, ...  ผูถูกโทสะย่ําย,ี ...  ผูถูกโมหะครอบงํา, วาทานถูกราคะกลุมรุม, วาทานถูกโท-   
สะย่ําย,ี วาทานถูกโมหะครอบงํา, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบกิเลส   
        [๒๒๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีกิเลสอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน   
ผูปราศจากราคะ, ...  ปราศจากโทสะ, ...  ปราศจากโมหะ, วาทานถูกราคะกลุมรุม, วาทานถูกโทสะ   
ย่ําย,ี วาทานถูกโมหะครอบงํา, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบกิเลส   
        [๒๒๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน    
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ผูถูกราคะกลุมรุม ...  ถูกโทสะย่ํายี ...  ถูกโมหะครอบงํา ...  วาทานปราศจากราคะ, วาทานปราศจาก   
โทสะ, วาทานปราศจากโมหะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบกิเลส   
        [๒๒๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันมีกิเลสอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน   
ผูปราศจากราคะ, ... ปราศจากโทสะ, ... ปราศจากโมหะ, วาทานปราศจากราคะ, วาทานปราศจาก   
โทสะ, วาทานปราศจากโมหะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบอาบัติ   
        [๒๒๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน   
ผูตองอาบัติปาราชิก, ...  ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส, ...  ผูตองอาบัติถุลลัจจัย, ...  ผูตองอาบัติปาจิตตีย   
ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, ...  ผูตองอาบัติทุกกฏ, ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต, วาทานตองอาบัติปาราชิก,   
วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส, วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย, วาทานตองอาบัติปาจิตตีย, วาทานตอง   
อาบัติปาฏิเทสนียะ, วาทานตองอาบัติทุกกฏ, วาทานตองอาบัติทุพภาสิต, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ-   
ปาจิตตียทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบอาบัติ   
        [๒๓๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันผูตองอาบัติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะ   
อุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก, วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส, วาทานตอง   
อาบัติถุลลัจจัย, วาทานตองอาบัติปาจิตตีย, วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, วาทานตองอาบัติทุกกฏ,   
วาทานตองอาบัติทุพภาสิต, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพดู.   
                        พูดประชดกระทบอาบัติ   
        [๒๓๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุป-   
สัมบันผูตองอาบัติปาราชิก, ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส, ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย, ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย    
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ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, ...  ผูตองอาบัติทุกกฏ, ...  ผูตองอาบัติทุพภาสิต, วาทานถึงโสดาบัน, ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบอาบัติ   
        [๒๓๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันผูตองอาบัติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุป-   
สัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองโสดาบัติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบคําสบประมาท   
        [๒๓๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ พูดกะอุป   
สัมบันมีความประพฤติดังอูฐ, ...  มีความประพฤติดังแพะ, ...  มีความประพฤติดังโค, ...  มีความ-   
ประพฤติดังลา, ...  มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน, ... มีความประพฤติดังสัตวนรก, วาทานเปนอูฐ   
วาทานเปนแพะ, วาทานเปนโค, วาทานเปนลา, วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน, วาทานเปนสัตวนรก,   
สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบคําสบประมาท   
        [๒๓๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ อุปสัม   
บันผูเปนบัณฑิต, ...  ผูฉลาด, ...  ผูมีปญญา, ...  ผูพหูสูต, ...  ผูมีธรรมกถึก, วาทานเปนอูฐ, วาทาน   
เปนแพะ, วาทานเปนโค, วาทานเปนลา, วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน, วาทานเปนสัตวนรก, สุคติ   
ของทานไมมี, ทานตองหวังไดทุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบคําสบประมาท   
        [๒๓๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะ-   
อุปสัมบันผูมีความประพฤตดิังอูฐ, ... มีความประพฤติดังแพะ, ... มีความประพฤติดังโค, ... มีความ-   
ประพฤติดังลา, ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน, ... มีความประพฤติดังสัตวนรก, วาทานเปน   
บัณฑิต, วาทานเปนคนฉลาด, วาทานเปนคนมีปญญา, วาทานเปนคนพหูสูต, วาทานเปนธรรม   
กถึก, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดยกยอกระทบคําสบประมาท   
        [๒๓๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ   
พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑิต, ... ผูฉลาด, ... ผูมีปญญา, ... ผูพหูสูต, ... ผูธรรมกถึก, วาทานเปน-   
บัณฑิต, วาทานเปนคนฉลาด, วาทานเปนคนมีปญญา, วาทานเปนพหสููต, วาทานเปนธรรมกถึก,   
ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๓๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล,   
บางพวกเปนชาติคนจักสาน, บางพวกเปนชาติพราน, บางพวกเปนชาติคนชางหนัง, บางพวก-   
เปนชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        [๒๓๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติกษัตริย,   
บางพวกเปนชาติพราหมณ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบนามทราม   
        [๒๓๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ืออวกัณณกะ,   
บางพวกช่ือชวกัณณกะ, บางพวกช่ือธนิฏฐกะ, บางพวกช่ือสวิฏฐกะ, บางพวกช่ือกุลวฑัฒกะ,   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบนามอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกช่ือพุทธรักขิต, บางพวกช่ือธัมมรักขิต, บางพวกช่ือ   
สังฆรักขิต, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร, บางพวกเปนภารทวาชโคตร,   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร, บางพวกเปนโมคคัลลานโคตร,   
บางพวกเปนกจัจายนโคตร, บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกทํางานชางไม, บางพวกทํางานเทดอกไม, ดงัน้ี   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกทํางานไถนา, บางพวกทํางานคาขาย, บางพวก   
ทํางานเล้ียงโค, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน, บางพวกมีวิชาการชางหมอ,   
บางพวกมีวิชาการชางหูก, บางพวกมีวิชาการชางหนัง, บางพวกมีวิชาการชางกัลบก ดงันี้เปนตน   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ, บางพวกมีวิชาการชางคํานวณ,   
บางพวกมีวิชาการชางเขียน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนโรคเร้ือน,  บางพวกเปนโรคฝ, บางพวกเปน   
โรคกลาก, บางพวกเปนโรคมองครอ, บางพวกเปนโรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกสูงเกินไป, บางพวกต่ําเกินไป, บางพวกดําเกินไป,   
บางพวกขาวเกินไป, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกไมสูงนัก, บางพวกไมต่ํานัก, บางพวกไมดาํนัก,   
บางพวกไมขาวนัก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม, บางพวกถูกโทสะยํ่าย,ี บางพวก   
ถูกโมหะครอบงํา, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ, บางพวกปราศจากโทสะ, บางพวก   
ปราศจากโมหะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก, บางพวกตองอาบัติสังฆาทิเสส,   
บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย, บางพวกตองอาบัติปาจิตตีย, บางพวกตองอาบัติปาฏิเทสนียะ,   
บางพวกตองอาบัติทุกกฏ, บางพวกตองอาบัติทุพภาสิต, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกถึงโสดาบัติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ, บางพวกมีความประพฤติ   
ดังแพะ, บางพวกมีความประพฤติดังโค, บางพวกมีความประพฤติดังลา, บางพวกมีความประ-   
พฤติดังสัตวดรัิจฉาน, บางพวกมีความประพฤติดังสัตวนรก, สุคติของภิกษุรูปนั้นไมมี, ภิกษุ   
พวกนั้นตองหวังไดแตทุกคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        [๒๔๐] -มีภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต, บางพวกเปนคนฉลาด,   
บางพวกเปนคนมีปญญา, บางพวกเปนพหสููต, บางพวกเปนธรรมกถึก, ทุคติของภิกษบุางพวก   
นั้นไมมี, ภิกษบุางพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
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                        พูดเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๔๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา ภิกษจุําพวกใดกนัแน เปนชาติคนจณัฑาล,-ชาติคนจักสาน,-   
ชาติพราน-,ชาติคนชางหนัง,-ชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแนเปนชาติกษตัริย, ... ชาติพราหมณ, ... ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบนามทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกใดกนัแน ช่ืออวกณัณกะ, ... ช่ือชวกณัณกะ, ... ช่ือธนิฏฐกะ, ... ช่ือสวิฏฐกะ,   
... ช่ือกุลวัฑฒกะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบนามอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ช่ือพุทธรักขิต, ... ช่ือธัมมรักขิต, ... ช่ือสังฆรักขิต, ดังน้ีเปนตน   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรทราม   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน เปนโกสิยโคตร, ภารทวาชโคตร. ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน เปนโคตมโคตร, โมคคัลลานโคตร, กัจจายนโคตร, วาเสฏฐ-   
โคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานทราม   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน เปนชางไม, คนเทดอกไม, ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน เปนคนทํางานไถนา, เปนคนทํางานคาขาย, เปนคนทํางานเล้ียงโค,   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
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                        พูดเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน มีวิชาการชางจกัสาน, มีวิชาการชางหมอ, มีวชิาการชางหูก, มี   
วิชาการชางหนัง, มีวิชาการชางกัลบก, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน มีวิชาการชางนบั, มีวิชาการชางคํานวณ, มีวชิาการชางเขียน,   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคทราม   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน เปนโรคเร้ือน, โรคฝ, โรคกลาก, โรคมองครอ, โรคลมบาหมู,   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน เปนโรคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน สูงเกินไป, ต่ําเกนิไป, ดําเกินไป, ขาวเกินไป, ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน เปนคนไมสูงนกั, ไมต่ํานัก, ไมดํานัก, ไมขาวนัก, ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน ถูกราคะกลุมรุม, ถูกโทสะย่ําย,ี ถูกโมหะครอบงํา, ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน ปราศจากราคะ, ปราศจากโทสะ, ปราศจากโมหะ, ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน ตองอาบัติปาราชิก, อาบัติสังฆาทิเสส, อาบัติถุลลัจจัย, อาบัติ   
ปาจิตตีย, อาบัติปาฏิเทสนียะ, อาบัติทุกกฏ, อาบัติทุพภาสิต, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน ถึงโสดาบัน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน มีความประพฤติดังอูฐ, แพะ, โค, ลา, สัตวดรัิจฉาน, สัตว   
นรก, สุคติของภิกษพุวกนั้นไมมี, ภิกษุพวกน้ันตองหวังไดแตทุคติ, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ภิกษจุําพวกไรกนัแน เปนบัณฑิต, เปนคนฉลาด, มีปญญา, พหูสูต, ธรรมกถึก,   
ทุคติของภิกษพุวกนั้นไมมี, ภิกษพุวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๔๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติคนจัณฑาล, ไมใชชาติคนจักสาน,   
ไมใชชาติทราม, ไมใชชาติคนชางหนัง, ไมใชชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        พวกเราไมใชชาติกษัตริย ไมใชชาติพราหมณ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ือทราม   
        พวกเราไมใชช่ืออวกณัณกะ, ไมใชช่ือชวกณัณกะ, ไมใชช่ือธนิฏฐกะ, ไมใชช่ือ   
สวิฏฐกะ, ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต, ไมใชช่ือธัมมรักขิต, ไมใชช่ือสังฆรักขิต, ดังน้ีเปนตน   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรทราม   
        พวกเราไมใชโกสิยโคตร, ไมใชภารทวาชโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        พวกเราไมใชโคตมโคตร, ไมใชโมคคัลลานโคตร, ไมใชกัจจายนโคตร, ไมใชวาเสฏฐ-   
โคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานทราม   
        พวกเราไมใชชางไม, ไมใชคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        พวกเราไมใชคนทํางานไถนา, ไมใชคนทํางานคาขาย, ไมใชคนทํางานเล้ียงโค, ดงันี้   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปทราม   
        พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน, ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ, ... ไมใชมีวิชาการชางหูก, ...   
ไมใชมีวิชาการชางหนัง, ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก, ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ, ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ, ... ไมใชมีวิชาการชางเขียน   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคทราม   
        ... พวกเราไมใชเปนโรคเร้ือน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปนโรคมอง-   
ครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน, ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... พวกเราไมใชสูงเกินไป, ... ไมใชต่าํเกินไป, ไมดาํเกินไป, ไมใชขาวเกินไป, ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชไมสูงนกั, ... ไมใชไมต่ํานัก, ... ไมใชไมดํานัก, ... ไมใชไมขาวนกั, ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา, ดังน้ี   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชปราศจากราคะ, ... ไมใชปราศจากโทสะ, ... ไมใชปราศจากโมหะ, ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติทราม   
        พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก, ... อาบัติสังฆาทิเสส, ... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติ   
ปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, อาบัติทุพภาสิต. ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนผูถึงโสดาบัน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ, ... แพะ ... โค, ... ลา, ... สัตวดิรัจฉาน, ... สัตวนรก,   
สุคติของพวกเราไมมี, พวกเราตองหวังไดแตทุคติ; ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต, ... ไมใชคนฉลาด, ... ไมใชคนมีปญญา, ... ไมใชพหูสูต, ... ไมใช   
ธรรมกถึก, ทุคติของพวกเราไมมี, พวกเราตองหวังไดแตสุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        อุปสัมบันดาอนุปสัมบัน   
                        พูดกดกระทบชาติ   
        [๒๔๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ พูดกะอนุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติ   
คนจัณฑาล, ... ชาติคนจักสาน, ... ชาติพราน, ... ชาติคนชางหนัง, ชาติคนเทดอกไม, วาเปนชาติคน   
จัณฑาล, วาเปนชาติคนจักสาน, วาเปนชาติพราน, วาเปนชาติคนชางหนัง, วาเปนชาติคน   
เทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.  
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                        พูดกดใหเลวกระทบชาติ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติกษัตริย   
... ชาติพราหมณ วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจกัสาน วาเปนชาติพราน วาเปนชาติ   
คนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบชาติ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติคนจัณฑาล   
... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติกษตัริย วาเปน   
ชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบชาติ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติกษัตริย   
... ชาติพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดกดกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบช่ือทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ืออวกณัณกะ ... ช่ือ   
ชวกณัณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ ... ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ   
วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวฏิฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบช่ือทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต   
... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกณัณกะ วาทานธนิฏฐกะ วา   
ทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.  
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                        พูดประชดกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบช่ืออุกฤษฏ คือ พูดกะอนปุสัมบันช่ืออวกัณณกะ   
... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวฏิฐกะ ... ช่ือกลุวัฑฒกะ วาทานพุทธรักขิต วาทาน   
ธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบช่ืออุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต   
... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานพทุธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบโคตร   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตรทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร   
... ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบโคตร   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร   
... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ...  วาเสฏฐโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบโคตร   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร   
... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทาน   
วาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดยกยอกระทบโคตร   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันโคตม-   
โคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลาน   
โคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบการงาน   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม   
... เปนคนเทดอกไม วาทานเปนชางไม วาทานเปนคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบการงาน   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบการงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันทํางาน   
ไถนา ... ทํางานคาขาย ... ทํางานเล้ียงโค วาทานเปนชางไม วาทานเปนคนเทดอกไม ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบการงาน   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันเปน   
ชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วาทานทํางานเล้ียงโค   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบการงาน   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน   
ทํางานไถนา ... ทํางานคาขาย ... ทํางานเล้ียงโค วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วา   
ทานทํางานเล้ียงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนปุสัมบันมี    
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วิชาการชางจกัสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการ   
ชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ วาทานมีวิชาการชางหูก   
วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน   
มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน วาทานมีวิชาการชางจักสาน   
วาทานมีวิชาการชางหมอ วามีวิชาการชางหูก วาทานมีวชิาการชางหนงั วาทานมีวิชาการกัลบก   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน   
มีวิชาการชางจักสาน ... มีวชิาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก ... มีวชิาการชางหนงั ... มีวิชา-   
การชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะ   
อนุปสัมบันมีวิชาการชางนบั ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน วาทานมีวิชาการ   
ชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบโรค   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเร้ือน   
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... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ   
วาทานเปนโรคกลาก วาทานเปนโรคมองครอ วาทานเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบโรค   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโรค   
เบาหวาน วาทานเปนโรคเร้ือน วาทานเปนโรคฝ วาทานเปนโรคกลาก วาทานเปนโรค   
มองครอ วาทานเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบโรค   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเร้ือน   
... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบโรค   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรค   
เบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผู   
สูงเกินไป ... ต่าํเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป วาทานเปนคนสูงนัก วาทานเปนคน   
ต่ํานัก วาทานเปนคนดํานกั วาทานเปนคนขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน   
ผูไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก วาทานเปนคนสูงนกั วาทานเปนคน    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 230 
ต่ํานัก วาทานเปนคนดํานกั วาทานเปนคนขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผู   
สูงเกินไป ... ต่าํเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป วาทานเปนคนไมสูงนกั วาทานเปนคน   
ไมต่ํานัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคนไมขาวนัก ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนปุสัมบัน   
ผูไมสูงเกินไป ... ไมต่ําเกินไป ... ไมดําเกนิไป ... ไมขาวเกินไป วาทานเปนคนไมสูงนกั   
วาทานเปนคนไมต่ํานัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคนไมขาวนัก ดังนีเ้ปนตน   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบกิเลส   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะ   
กลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี   
วาทานถูกโมหะครอบงํา ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบกิเลส   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอนปุสัมบัน   
ผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ําย ี  
วาทานถูกโมหะครอบงํา ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 231 
                        พูดประชดกระทบกิเลส   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะ   
กลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทานปราศจากราคะ วาทานปราศจากโทสะ   
วาทานปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบกิเลส   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน   
ผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทานปราศจากราคะ วาทานปราศจาก   
โทสะ วาทานปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบอาบัติ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติ   
ปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทาน   
ตองอาบัติสังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ วาทานตองอาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบอาบัติ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน   
ผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย   
วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ วาทานตอง   
อาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบอาบัติ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน    
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ผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย   
... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต วาทานเปนโสดาบัน   
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบความประพฤติ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันผูอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนปุสัมบันผูเปน   
โสดาบัน วาทานเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนปุสัมบัน   
ผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ ... มีความประพฤติดังโค ... มีความประพฤติ   
ดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนอูฐ   
วาทานเปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก   
สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดกดใหเลวกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน   
ผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผูธรรมกถึก วาทานเปนอูฐ วาทาน   
เปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก   
สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดประชดกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน   
ผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ ... มีความประพฤติดังโค ... มีความประพฤติ   
ดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนบัณฑิต    
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วาทานเปนคนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา วาทานเปนพหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติ   
ของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดยกยอกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน   
ผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผูธรรมกถึก วาทานเปนบัณฑิต วาทานเปน   
คนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา วาทานเปนพหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี   
ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๔๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให   
อัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติ   
คนจัณฑาล บางพวกเปนชาติคนจักสาน บางพวกเปนชาติพราน บางพวกเปนชาติคนชางหนัง   
บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันในพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนชาติกษตัริย   
บางพวกเปนชาติพราหมณ ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ือทราม   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันในพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกช่ืออวกัณณกะ บางพวกช่ือ   
ชวกณัณกะ บางพวกช่ือธนฏิฐกะ บางพวกช่ือสวิฏฐกะ บางพวกช่ือกลุวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ือพุทธรักขิต บางพวกช่ือธัมมรักขิต   
บางพวกช่ือสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร บางพวกเปน ภารทวาชโคตร   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร บางพวกเปนโมคัลลานโคตร   
บางพวกเปนกจัจายนโคตร บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม บางพวกทํางานเทดอกไม   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานไถนา บางพวกทํางานคาขาย   
บางพวกทํางานเล้ียงโค ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน บางพวกมีวิชาการ   
ชางหมอ บางพวกมีวิชาการชางหูก บางพวกมีวิชาการชางหนัง บางพวกมีวิชาการชางกัลบก   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ บางพวกมีวิชาการชาง   
คํานวณ บางพวกมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเร้ือน บางพวกเปนโรคฝ บางพวก   
เปนโรคกลาก บางพวกเปนโรคมองครอ บางพวกเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป บางพวกตํ่าเกินไป บางพวก   
ดําเกินไป บางพวกขาวเกนิไป ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนกั บางพวกไมต่ํานัก บางพวกไม   
ดํานัก บางพวกไมขาวนัก ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม บางพวกถูกโทสะย่ํายี   
บางพวกถูกโมหะครอบงํา ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ บางพวกปราศจากโทสะ   
บางพวกปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก บางพวกตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกตองอาบัติปาจิตตีย บางพวกตองอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ บางพวกตองอาบัติทุกกฏ บางพวกตองอาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ บางพวกมีความ   
ประพฤติดังแพะ บางพวกมีความประพฤติดังโค บางพวกมีความประพฤติดังลา บางพวกมี    
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ความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน บางพวกมีความประพฤติดังสัตวนรก สุคติของอนุปสัมบันพวก   
นั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนัน้ตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต บางพวกเปนคนฉลาด   
บางพวกเปนคนมีปญญา บางพวกเปนพหสููต บางพวกเปนธรรมกถึก ทุคติของอนุปสัมบัน   
พวกนั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนัน้ตองหวงัไดแตสุคติ ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๔๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ พดูเปรยอยางนี้ คือกลาววา อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนชาติคนจณัฑาล   
... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ือทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือชวกณัณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือ   
สวิฏฐกะ ... ช่ือกุลวัฑฒกะ  ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ช่ือพทุธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร   
... วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบการงานทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา ... เปนคนทํางานคาขาย ... เปนคน   
ทํางานเล้ียงโค ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ   
ชางหูก ... มีวชิาการชางหนงั ... มีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวชิาการ   
ชางเขียน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ   
... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนสูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกนิไป   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย   
... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโสดาบัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตว   
ดิรัจฉาน ... สัตวนรก สุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนัน้ตองหวงัไดแต   
ทุคติ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา ... พหูสูต   
... ธรรมกถึก ทุคติของอนุปสัมบันพวกนัน้ไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ ตอง   
อาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติทราม   
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ   
พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติคนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน ... ไมใชชาติ   
พราน ... ไมใชชาติคนชางหนัง ... ไมใชชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชชาติกษตัริย ... ไมใชชาติพราหมณ ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ือทราม   
        ... พวกเราไมใชช่ืออวกณัณกะ ... ไมใชช่ือชวกณัณกะ ... ไมใชช่ือธนิฏฐกะ ... ไมใชช่ือ   
สวิฏฐกะ ... ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต ... ไมใชช่ือธัมมรักขิต ... ไมใชช่ือสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... พวกเราไมใชโกสิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช   
วาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานทราม   
        ... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด   
                        พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทํางานคาขาย ... ไมใชคนทํางานเล้ียงโค   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาการชางหูก   
... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการชางเขียน   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคทราม   
        ... พวกเราไมใชเปนโรคเร้ือน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปนโรค   
มองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... พวกเราไมใชสูงเกินไป ... ไมใชต่ําเกินไป ... ไมใชดําเกินไป ... ไมใชขาวเกินไป ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชไมสูงนกั ... ไมใชไมต่ํานัก ... ไมใชไมดํานัก ... ไมใชไมขาวนกั ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา ดังน้ี   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชปราศจากราคะ ... ไมใชปราศจากโทสะ ... ไมใชปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติ   
ปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัตทุิพภาสิต ดังนี ้ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนผูเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน ... สัตว   
นรก ... สุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต ... ไมใชเปนคนฉลาด ... ไมใชเปนคนมีปญญา ... ไมใช   
พหูสูต ... ไมใชธรรมกถึก ทุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
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                        อุปสัมบันลออุปสัมบัน   
                        พูดลอกดกระทบชาติ   
        [๒๔๖] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา   
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติ-   
ทราม คือพูดกะอุปสัมบันชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง   
... ชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน วาเปนชาติพราน   
วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบชาติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติทราม   
คือ พูดกะอุปสัมบันชาติกษตัริย ... ชาติพราหมณ วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน   
วาเปนชาติพราน วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบชาติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ   
คือพูดกะอุปสัมบันชาติคนจณัฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคน   
เทดอกไม วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบชาติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติ-   
อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ วาเปนชาติกษตัริย วาเปนชาติพราหมณ   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
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                        พูดลอกดกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบชือ่ทราม   
คือพูดกะอุปสัมบันช่ืออวกณัณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ   
... ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกณัณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวฏิฐกะ   
วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อทราม   
คือพูดกะอุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานอวกณัณกะ   
วาทานชวกณัณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบชือ่อุกฤษฏ   
คือพูดกะอุปสัมบันช่ืออวกณัณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ ... ช่ือ   
กุลวัฑฒกะ วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อ   
อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต   
วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบโคตร   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตรทราม    
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คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบโคตร   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตร   
ทราม คือพูดกะอุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วา   
ทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบโคตร   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตร   
อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทาน   
โมคคัลลานโคตร วาทานกจัจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบโคตร   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตร   
อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร   
วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลานโคตร วาทานกจัจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบการงาน   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการ   
งานทราม คือพูดกะอุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานชางไม วาทาน   
ทํางานเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบการงาน   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
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การงานทราม คือพูดกะอุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเล้ียงโค วาทานทํางาน   
ชางไม วาทานทํางานเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบการงาน   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการ   
งานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทาน   
ทํางานคาขาย วาทานทํางานเล้ียงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบการงาน   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
การงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเล้ียงโค วาทาน   
ทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วาทานทํางานเล้ียงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ   
วิชาการชางทราม คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ   
ชางหูก ... มีวชิาการชางหนงั ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมี   
วิชาการชางหมอ วาทานมีวชิาการชางหูก วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
วิชาการชางทราม คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวชิาการ   
ชางเขียน วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ, วาทานมีวิชาการชางหูก    
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วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ   
วิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางจกัสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ   
ชางหูก ... มีวชิาการชางหนงั ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการ   
ชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
วิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางนบั ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการ   
ชางเขียน วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบโรค   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม   
คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู   
วาทานเปนโรคเร้ือน วาทานเปนโรคฝ วาทานเปนโรคกลาก วาทานเปนโรคมองครอ วาทานเปน   
โรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบโรค   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคทราม   
คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ วาทานเปนโรค   
กลาก วาทานเปนโรคมองครอ วาทานเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
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                        พูดลอประชดกระทบโรค   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ   
คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู   
วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบโรค   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรค   
อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ   
รูปพรรณทราม คือพูดกะอุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ต่ําเกนิไป ... ดําเกินไป ขาวเกนิไป   
วาทานเปนคนสูงนัก วาทานเปนคนตํ่านัก วาทานเปนคนดาํนัก วาทานเปนคนขาวนกั   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
รูปพรรณทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานกั ... ไมขาวนกั วาทาน   
เปนคนสูงนัก วาทานเปนคนต่ํานัก วาทานเปนคนดํานกั วาทานเปนคนขาวนัก ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ    
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รูปพรรณอุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ต่ําเกนิไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกนิไป   
วาทานเปนคนไมสูงนัก วาทานเปนคนไมต่ํานัก วาทานเปนคนไมดํานกั วาทานเปนคน   
ไมขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงเกินไป ... ไมต่ําเกินไป ... ไมดําเกนิไป ... ไมขาว   
เกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก วาทานเปนคนไมต่ํานกั วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคน   
ไมขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบกิเลส   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบ   
กิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา   
วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบกเิลส   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว   
กระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ   
วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบกิเลส   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลส   
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อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทาน   
ปราศจากราคะ วาทานปราศจากโทสะ วาทานปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบกิเลส   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
กิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทาน   
ปราศจากราคะ วาทานปราศจากโทสะ วาทานปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบอาบัติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบ   
อาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตอง   
อาบัติทุพภาสิต วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ   
วาทานตองอาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบอาบัติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
อาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทานตองอาบัติ   
สังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ วาทานตองอาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบอาบัติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบ    
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อาบัติอุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติ   
ทุพภาสิต วาทานเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบความประพฤติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว   
กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤตดิังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ ... มี   
ความประพฤติดังโค ... มีความประพฤตดิังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความ   
ประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนอูฐ วาทานเปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา   
วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอกดใหเลวกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว   
กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต   
... ผูธรรมกถึก วาทานเปนอูฐ วาทานเปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา วาทานเปน   
สัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอประชดกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว   
กระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ   
... มีความประพฤติดังโค ... มีความประพฤติดังลา ... มีความประพฤตดิังสัตวดิรัจฉาน ... มีความ   
ประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนบัณฑิต วาทานเปนคนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา   
วาทานเปนพหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว   
กระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑติ ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต   
... ผูธรรมกถึก วาทานเปนบัณฑิต วาทานเปนคนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา วาทานเปน   
พหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๔๗] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา   
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษุในพระธรรม-   
วินัยนี้ บางพวกเปนชาติคนจณัฑาล บางพวกเปนชาติคนจกัสาน บางพวกเปนชาติพราน   
บางพวกเปนชาติคนชางหนัง บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้   
บางพวกเปนชาติกษัตริย บางพวกเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกช่ืออวกัณณกะ บางพวกช่ือชวกัณณกะ บางพวก   
ช่ือธนิฏฐกะ บางพวกช่ือสวิฏฐกะ บางพวกช่ือกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกช่ือพุทธรักขิต บางพวกช่ือธัมมรักขิต บางพวกช่ือ   
สังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร บางพวกเปนภารทวาชโคตร   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร บางพวกเปนโมคคัลลานโคตร   
บางพวกเปนกจัจายนโคตร บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกทํางานชางไม บางพวกทํางานเทดอกไม ดงันี้   
เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกทํางานไถนา บางพวกทําการคาขาย บางพวก   
ทํางานเล้ียงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน บางพวกมีวิชาการชางหมอ   
บางพวกมีวิชาการชางหูก บางพวกมีวิชาการชางหนัง บางพวกมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ บางพวกมีวิชาการชางคํานวณ   
บางพวกมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบโรคทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนโรคเร้ือน บางพวกเปนโรคฝ บางพวกเปน   
โรคกลาก บางพวกเปนโรคมองครอ บางพวกเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกสูงเกินไป บางพวกตํ่าเกินไป บางพวกดํา   
เกินไป บางพวกขาวเกินไป ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกไมสูงนัก บางพวกไมต่ํานัก บางพวกไมดํานัก   
บางพวกไมขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม บางพวกถูกโทสะยํ่ายี บางพวก   
ถูกโมหะครอบงํา ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ บางพวกปราศจากโทสะ บางพวก   
ปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก บางพวกตองอาบัติสังฆาทิเสส   
บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกตองอาบัติปาจิตตีย บางพวกตองอาบัติปาฏิเทสนียะ   
บางพวกตองอาบัติทุกกฏ บางพวกตองอาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.    
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                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ บางพวกมีความประพฤติ   
ดังแพะ บางพวกมีความประพฤติดังโค บางพวกมีความประพฤติดังลา บางพวกมีความประพฤติ   
ดังสัตวดิรัจฉาน บางพวกมีความประพฤตดิังสัตวนรก สุคติของภิกษุพวกนัน้ไมมี ภิกษุพวกนั้น   
ตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... มีภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้ บางพวกเปนบัณฑติ บางพวกเปนคนฉลาด บางพวก   
เปนคนมีปญญา บางพวกเปนพหูสูต บางพวกเปนธรรมกถึก ทุคติของภิกษพุวกนั้นไมมี   
ภิกษพุวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๔๘] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา   
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา ภิกษุจําพวกไรกนั   
แน เปนชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคน   
เทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนชาติกษตัริย ... ชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ช่ืออวกณัณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ   
... ช่ือกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร ... การทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร   
... วาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนชางไม ... คนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา ... ทําการคาขาย ... ทํางานเล้ียงโค   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... ภิกษพุวกไรกนัแน มีวิชาการชางจกัสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก   
... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ   
... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน สูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกนิไป ตอง   
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนคนไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานกั ... ไมขาวนกั   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 255 
                        พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ ตอง   
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย   
... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโสดาบัน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน   
... สัตวนรก สุคติของภิกษุพวกนัน้ไมมี ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา ... เปน   
พหูสูต ... เปนธรรมกถึก ทุคติของภิกษพุวกนั้นไมมี ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ ตอง   
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๔๙] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา   
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติ   
คนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจกัสาน ... ไมใชชาติพราน ... ไมใชชาติคนชางหนัง ... ไมใชชาติ   
คนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชชาติกษตัริย ... ไมใชชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม   
        ... พวกเราไมใชช่ืออวกณัณกะ ... ไมใชช่ือชวกณัณกะ ... ไมใชช่ือธนิฏฐกะ ... ไมใชช่ือ   
สวิฏฐกะ ... ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต ... ไมใชช่ือธัมมรักขิต ... ไมใชช่ือสังฆรักขิต ตอง   
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... พวกเราไมใชโกสิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช   
วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานทราม   
        ... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทําการคาขาย ... ไมใชคนทํางานเล้ียงโค   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... พวกเราไมใชมีวิชาการจักชางสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาการชางหูก   
... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการ   
ชางเขียน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบโรคทราม   
        ... พวกเราไมใชเปนโรคเร้ือน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปน   
โรคมองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... พวกเราไมใชสูงเกินไป ... ไมใชต่ําเกินไป ... ไมใชดําเกินไป ... ไมใชขาวเกินไป   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชสูงนัก ... ไมใชต่ํานกั ... ไมใชดํานกั ... ไมใชไมขาวนัก ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชปราศจากราคะ ... ไมใชปราศจากโทสะ ... ไมใชปราศจากโมหะ ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย   
... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชผูเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน   
... สัตวนรก สุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ   
คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต ... ไมใชคนฉลาด ... ไมใชคนมีปญญา ... ไมใชพหูสูต   
... ไมใชธรรมกถึก ทุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตสุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        อุปสัมบันลออนุปสัมบัน   
                        พูดลอกดกระทบชาติ   
        [๒๕๐] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไม   
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชาติทราม ดวยกลาว   
กระทบชาติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีชาติคนจัณฑาล ... มีชาติคนจักสาน ... มีชาติพราน   
... มีชาติคนชางหนัง ... มีชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน   
วาเปนชาติพราน วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบชาติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติ   
ทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีชาติกษัตริย ... มีชาติพราหมณ วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปน   
ชาติคนจักสาน วาเปนชาติพราน วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบชาติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติ   
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันมีชาติคนจณัฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคน   
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ชางหนัง ... ชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติกษตัริย วาเปนชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบชาติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันมีชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
ชาติอุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันมีชาติกษตัริย ... มีชาติพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปน   
ชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบชื่อทราม   
คือ พูดกะอนปุสัมบันช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือชวกณัณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ   
... ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวฏิฐกะ   
วาทานกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
ช่ือทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทาน   
อวกณัณกะ วาทานชวกณัณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบช่ือ   
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ืออวกณัณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ   
... ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบช่ือ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบช่ือ    
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อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต   
วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบโคตร   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาว   
กระทบโคตรทราม คือพูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร   
วาทานภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบโคตร   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
โคตรทราม คือพูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐ-   
โคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบโคตร   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบ   
โคตรอุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทาน   
โมคคัลลานโคตร วาทานกจัจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบโคตร   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตร   
อุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร   
วาทานโคตมโคตร วาทานโมคัลลานโคตร วาทานกจัจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบการงาน   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ   
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบ   
การงานทราม คือ พูดกะอนปุสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานชางไม   
วาทานทํางานเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอกดใหเลวกระทบการงาน   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
การงานทราม คือ พูดกะอนปุสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเล้ียงโค วาทานทํางาน   
ชางไม วาทานทํางานเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบการงาน   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการ   
งานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทาน   
ทําการคาขาย วาทานทํางานเล้ียงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบการงาน   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
การงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเล้ียงโค วาทาน   
ทํางานไถนา วาทานทําการคาขาย วาทานทํางานเล้ียงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ   
วิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางจกัสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ   
ชางหูก ... มีวชิาการชางหนงั ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชา-   
การชางหมอ วาทานมีวิชาการชางหูก วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาว   
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กระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวชิาการชางคํานวณ ... มีวิชา   
การชางเขียน วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ วาทานมีวิชาการชางหูก   
วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ   
วิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวชิาการชางหมอ ... มีวิชาการ   
ชางหูก ... มีวชิาการชางหนงั ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการ   
ชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบศิลปะ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาว   
กระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอนปุสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มี   
วิชาการชางเขียน วาทานมีวชิาการชางนับ ... ชางคํานวณ ... ชางเขียน ดงันี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบโรค   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม   
คือ พูดกะอนปุสัมบันผูเปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู   
วาทานเปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตอง   
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบโรค   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ    
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โรคทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก   
... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบโรค   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรค   
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลม   
บาหมู วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบโรค   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรค   
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ   
รูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกนิไป ... ขาวเกนิไป   
วาทานเปนคนสูงนัก ... ต่ํานกั ... ดํานกั ... ขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาว   
กระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก   
วาทานเปนคนสูงนัก ... ต่ํานกั ... ดํานกั ... ขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ   
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รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ต่าํเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป   
วาทานเปนคนไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบรูปพรรณ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูไมสูงเกินไป ... ไมต่ําเกินไป ... ไมดําเกนิไป ... ไม   
ขาวเกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก ตองอาบัตทุิพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบกิเลส   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบ   
กิเลสทราม คือพูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทาน   
ถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบกเิลส   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
กิเลสทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทาน   
ถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบกิเลส   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลส   
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทาน-   
ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด    
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                        พูดลอยกยอกระทบความประพฤติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ   
ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ   
วาทานปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ ตองอาบัตทุิพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบอาบัติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบ   
อาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติ   
ถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติ   
ทุพภาสิต วาทานตองอาบัติปาราชิก ... สังฆาทิเสส ... ถุลลัจจัย ... ปาจิตตีย ... ปาฏิเทสนียะ   
... ทุกกฏ ... ทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดใหเลวกระทบอาบัติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว   
กระทบอาบัตทิราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆา-   
ทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ...  อาบัติทุกกฏ ... อาบัติ   
ทุพภาสิต ดังนี ้ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบอาบัติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาว   
กระทบความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส   
... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต   
วาทานเปนโสดาบัน ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบความประพฤติ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ    
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ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกดกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว   
กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตว-   
ดิรัจฉาน มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน   
วาทานเปนสัตวนรก สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอกดใหเลวกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให   
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว   
กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผู   
ธรรมกถึก วาทานเปนอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก สุคติ   
ของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอประชดกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว   
กระทบคําดาอุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตว-   
ดิรัจฉาน มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนบัณฑิต ... คนฉลาด ... คนมีปญญา ... พหูสูต   
วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดลอยกยอกระทบคําสบประมาท   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว    
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กระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต   
... ผูธรรมกถึก วาทานเปนบัณฑิต ... คนฉลาด ... คนมีปญญา ... พหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก   
ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๕๑] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนา   
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันใน   
พระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติคนจณัฑาล บางพวกเปนชาติคนจักสาน บางพวกเปนชาติ   
พราน บางพวกเปนชาติคนชางหนัง บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา   
ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพดูเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันใน   
พระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติกษัตริย บางพวกเปนชาติพราหมณ ดงันี้เปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ืออวกัณณกะ บางพวกช่ือชวกัณณกะ   
บางพวกช่ือธนิฏฐกะ บางพวกช่ือสวิฏฐกะ บางพวกช่ือกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ือพุทธรักขิต บางพวกชื่อธัมมรักขิต   
บางพวกช่ือสังฆรักขิต ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร บางพวกเปนภารทวาช-   
โคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร   
... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบการงานทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม ... ทํางานเทดอกไม ดังนี้   
เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานไถนา ... ทําการคาขาย ... ทํางานเล้ียงโค   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอกระทบศิลปะทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน ... ชางหมอ ... ชางหูก   
... ชางหนัง ... ชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ ... ชางคํานวณ ... ชางเขียน   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรค-   
มองครอ ... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาว   
เกินไป ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนกั ... ไมต่ํานกั ... ไมดํานัก ... ไม   
ขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะ   
ครอบงํา ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ   
... ปราศจากโมหะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส   
... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต   
ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน ดังนีเ้ปนตน ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ ... ดังแพะ ... ดังโค   
... ดังลา ... ดังสัตวดิรัจฉาน ... ดังสัตวนรก สุคติของทานพวกนั้นไมมี ทานพวกนั้นตองหวัง   
ไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคน   
มีปญญา ... เปนพหูสูต ... เปนธรรมกถึก ทุคติของทานพวกนัน้ไมมี ทานพวกน้ันตอง   
หวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๕๒] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนา   
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา อนุปสัมบันจํา-   
พวกไรกันแน เปนชาติคนจณัฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติ   
คนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือชวกณัณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ   
... ช่ือสวิฏฐกะ ... ช่ือกุลวัฑฒกะ ... ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ช่ือพทุธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต ตอง   
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร   
... วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชางไม ... คนเทดอกไม ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา ... ทําการคาขาย ... ทํางานเล้ียงโค   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ   
ชางหูก ... มีวชิาการชางหนงั ... มีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวชิาการ-   
ชางเขียน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ   
... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน สูงเกนิไป ... ต่ําเกนิไป ... ดําเกนิไป ... ขาวเกินไป   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติ   
ถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโสดาบัน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน   
... สัตวนรก สุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา   
... เปนพหูสูต ... เปนธรรมกถึก ทุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี อนปุสัมบันพวกนั้นตองหวัง   
ไดแตสุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๕๓] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนา   
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติ   
คนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจกัสาน ... ไมใชชาติพราน ... ไมใชคนชาติหนัง ... ไมใชชาติคนเท   
ดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชชาติกษตัริย ... ไมใชชาติพราหมณ ดงันี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม   
        ... พวกเราไมใชช่ืออวกณัณกะ ... ไมใชช่ือชวกณัณกะ ... ไมใชช่ือธนิฏฐกะ ... ไมใชช่ือ   
สวิฏฐกะ ... ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต ... ไมใชช่ือธัมมรักขิต ... ไมใชช่ือสังฆรักขิต ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... พวกเราไมใชโกสิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช   
วาเสฏฐโคตร ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานทราม   
        ... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทําการคาขาย ... ไมใชคนทํางานเล้ียงโค   
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาชางหูก   
... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการชางเขียน,   
... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคทราม   
        ... พวกเราไมใชเปนโรคเร้ือน, ... ไมใชเปนโรคฝ, ... ไมใชเปนโรคกลาก, ... ไมใชเปนโรค   
มองครอ, ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู, ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน, ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... พวกเราไมใชสูงเกินไป, ... ไมใชต่าํเกินไป, ... ไมใชดําเกนิไป, ... ไมใชขาวเกินไป,   
... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชไมสูงนกั, ... ไมใชไมต่ํานัก, ... ไมใชไมดํานัก, ... ไมใชไมขาวนกั, ... ตอง   
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม, ... ไมใชถูกโทสะย่ําย,ี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา, ... ตอง   
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชปราศจากราคะ, ... ไมใชปราศจากโทสะ, ... ไมใชปราศจากโมหะ, ... ตอง   
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก, ... อาบัติสังฆาทิเสส, ... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติ   
ปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, ... อาบัติทุพภาสิต, ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดลอเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนผูเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.    
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                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ, ... ดังแพะ, ... ดังโค, ... ดังลา, ... ดังสัตวดิรัจฉาน,   
... ดังสัตวนรก, สุคติของพวกเราไมมี, พวกเราตองหวังไดแตทุคติ, ... ตองอาบัติทุพภาสิต   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต, ... ไมใชเปนคนฉลาด, ... ไมใชเปนคนมีปญญา, ... ไมใชเปน   
พหูสูต, ... ไมใชเปนธรรมกถึก, ทุคติของพวกเราไมมี, พวกเราตองหวังไดแตสุคติ, ... ตองอาบัติ   
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.   
                                อนาปตติวาร   
        [๒๕๔] ภิกษุมุงอรรถ ๑, ภิกษุมุงธรรม ๑ ภิกษุมุงส่ังสอน ๑, ภิกษวุิกลจริต ๑,   
ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑, ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                                ___________    
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                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๒๕๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคีย เก็บเอาคําสอเสียดของพวกภิกษุ   
ผูกอความบาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกนั ไปบอก คือฟงคําของฝายนี้แลว บอกแกฝายโนน   
เพื่อทําลายฝายนี้, ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลายฝายโนน, เพราะเหตุนั้น   
ความบาดหมางท่ียังไมเกดิก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก็รุนแรงยิ่งข้ึน.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเกบ็เอาคําสอเสียดของพวกภิกษุ ผูกอความ   
บาดหมาง เกดิทะเลาะ ถึงววิาทกัน ไปบอก คือฟงคําของฝายนี้แลว บอกแกฝายโนน เพื่อทําลาย   
ฝายนี้ ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลายฝายโนน เพราะเหตุนั้น ความบาด   
หมางท่ียังไมเกิดก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว ก็รุนแรงยิ่งข้ึน แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้นในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอเก็บเอา   
คําสอเสียดของพวกภิกษุผูกอความบาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของ   
ฝายนี้ แลวบอกแกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้, ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลาย   
ฝายโนน, เพราะเหตุนั้น ความบาดหมางท่ียงัไมเกิดก็เกดิข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก็รุนแรงยิ่งข้ึน   
จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดเก็บเอา   
คําสอเสียดของพวกภิกษุผูกอความบาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของ    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 276 
ฝายนี้ แลวบอกแกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้, ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลาย   
ฝายโนน เพราะเหตุนั้น ความบาดหมางท่ียงัไมเกิดก็เกดิข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก็รุนแรงยิ่งข้ึน   
การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความ   
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๒. ๓. เปนปาจิตตีย ในเพราะสอเสียดภกิษุ.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๕๖] ท่ีช่ือวา สอเสียด ขยายความวา วัตถุสําหรับเก็บมาสอเสียด มีไดดวยอาการ   
๒ อยาง คือ ของคนผูตองการจะใหเขาชอบ ๑ ของคนผูประสงคจะใหเขาแตกกนั ๑.   
        ภิกษเุก็บเอาวัตถุสําหรับสอเสียดมากลาวโดยอาการ ๑๐ อยาง คือ ชาติ ๑ ช่ือ ๑   
โคตร ๑ การงาน ๑ ศิลปะ ๑ โรค ๑ รูปพรรณ ๑ กิเลส ๑ อาบัติ ๑ คําดา ๑.   
                                บทภาชนีย   
        ท่ีช่ือวา ชาติ ไดแกกําเนดิ มี ๒ คือ กําเนิดทราม ๑ กําเนิดอุกฤษฏ ๑.   
        ท่ีช่ือวา กาํเนิดทราม ไดแกกําเนิดคนจณัฑาล กําเนิดคนจักสาน กําเนิดพราน   
กําเนิดคนชางหนัง กําเนิดคนเทดอกไม นีช่ื่อวากําเนิดทราม.   
        ท่ีช่ือวา กาํเนิดอุกฤษฏ ไดแกกําเนดิกษัตริย กําเนิดพราหมณ นี่ช่ือวา กําเนิด   
อุกฤษฏ ฯลฯ ๑-   
        ท่ีช่ือวา คําดา ไดแกคําดามี ๒ คํา คําดาทราม ๑ คําดาอุกฤษฏ ๑.   
        ท่ีช่ือวา คําดาทราม ไดแกคําดาวา เปนอูฐ เปนแพะ เปนโค เปนลา เปนสัตว-   
ดิรัจฉาน เปนสัตวนรก, สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, คําดาท่ีเกี่ยวดวยยะอักษร   
ภะอักษร, หรือนิมิตของชายและนิมิตของหญิง นี่ช่ือวา คําดาทราม.   
#๑. ท่ี ฯลฯ ไวนี้ หมายถึงนาม โคตรเปนตน พึงดูในสิกขาบทท่ี ๒ ขอ ๑๘๘ ถึง ๑๙๕   
#หนา ๒๕-๒๗    
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        ท่ีช่ือวา คําดาอุกฤษฏ ไดแกคําดาวา เปนบัณฑิต เปนคนฉลาด เปนนักปราชญ   
เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, นี่ช่ือวา คําดาอุกฤษฏ.   
                        อุปสัมบันสอเสียดอุปสัมบัน   
                        พูดเหน็บแนมกระทบชาติทราม   
        [๒๕๗] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป-   
สัมบันวา ภกิษช่ืุอนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนชาติคนจณัฑาล, ... ชาติคนจักสาน, ... ชาติพราน,   
... ชาติคนชางหนัง, ... ชาติคนเทดอกไม. ดงันี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ   
        [๒๕๘] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป-   
สัมบันวา ภกิษช่ืุอนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนชาติกษัตริย, ... เปนชาติพราหมณ, ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบช่ือทราม   
        [๒๕๙] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียด ไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา ช่ือวาอวกัณณกะ, ... ช่ือชวกัณณกะ, ... ช่ือธนิฏฐกะ,   
... ช่ือสวิฏฐกะ, ... ช่ือกุลวัฑฒกะ, ... ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        [๒๖๐] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียด ไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา ช่ือพุทธรักขิต, ... ช่ือธัมมรักขิต, ... ช่ือสังฆรักขิต,   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพดู.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบโคตรทราม   
        [๒๖๑] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป-   
สัมบันวา ภกิษช่ืุอนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนโกสิยโคตร ภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน, ตอง   
อาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        [๒๖๒] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป   
สัมบันวา ภกิษช่ืุอนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนโคตมโคตร, ... โมคคัลลานโคตร, ... กัจจายนโคตร,   
... วาเสฏฐโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเหน็บแนมกระทบการงานทราม   
        [๒๖๓] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนคนทํางานชางไม, ... เปนคนทํางานเทดอกไม,   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพดู.   
                พูดเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ   
        [๒๖๔] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป-   
สัมบันวา ภกิษช่ืุอนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนคนทํางานไถนา, ... ทํางานคาขาย, ... ทํางานเล้ียงโค,   
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพดู.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบศิลปะทราม   
        [๒๖๕] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา มีวิชาการชางจักสาน, ... มีวิชาการชางหมอ, ... มีวิชา   
การชางหูก, ... มีวิชาการชางหนัง, ... มีวิชาการชางกัลบก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        [๒๖๖] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป-   
สัมบันวา ภกิษช่ืุอนี้ พูดเหน็บแนมทานวา มีวิชาการชางนบั, ... มีวิชาการชางคํานวณ, ... มีวิชา   
การชางเขียน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพดู.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบโรคทราม   
        [๒๖๗] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนโรคเร้ือน, ... โรคฝ, ... โรคกลาก, ... โรคมองครอ,   
... โรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบโรคอุกฤษฏ   
        [๒๖๘] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนโรคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ   
ปาจิตตียทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเหน็บแนมกระทบรูปพรรณทราม   
        [๒๖๙] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนคนสูงเกนิไป, ... ต่ําเกินไป, ... ดําเกนิไป,   
... ขาวเกินไป, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเหน็บแนมกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        [๒๗๐] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนคนไมสูงนัก, ... ไมต่ํานัก, ... ไมดํานกั,   
... ไมขาวนัก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพดู.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบกิเลสทราม   
        [๒๗๑] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนผูถูกราคะกลุมรุม, ... ถูกโทสะย่ําย,ี ... ถูกโมหะ   
ครอบงํา, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        [๒๗๒] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา  เปนผูปราศจากราคะ, ... ปราศจากโทสะ, ... ปราศจาก   
โมหะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบอาบัตทิราม   
        [๒๗๓] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนผูตองอาบัติปาราชิก, ... อาบัติสังฆาทิเสส,   
... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, ... อาบัติทุพภาสิต,   
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเหน็บแนมกระทบอาบัตอุิกฤษฏ   
        [๒๗๔] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเหน็บแนมกระทบคําสบประมาททราม   
        [๒๗๕] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนอูฐ, ... เปนแพะ, ... เปนโค, ... เปนลา,    
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... เปนสัตวดิรัจฉาน ... เปนสัตวนรก, สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        [๒๗๖] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเหน็บแนมทานวา เปนบัณฑติ, ... เปนคนฉลาด, ... เปนคนมีปญญา,   
... เปนพหูสูต, ... เปนธรรมกถึก, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, ดังนี้เปนตน   
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติทราม   
        [๒๗๗] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี ้บางพวกเปนชาติคน   
จัณฑาล, ... เปนชาติคนจักสาน, ... เปนชาติพราน, ... เปนชาติคนชางหนัง, ... เปนชาติคนเทดอกไม,   
ดังนี้เปนตน ภกิษุนั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ   
        [๒๗๘] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบันวา ภกิษุช่ือนี้ พดูเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี ้บางพวกเปนชาติกษัตริย,   
... ชาติพราหมณ, ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอ่ืน, วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยเหนบ็แนมกระทบชื่อทราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ืออวกณัณกะ, ... ช่ือ   
ชวกณัณกะ, ... ช่ือธนิฏฐกะ, ... ช่ือสวิฏฐกะ, ... ช่ือกุลวัฑฒกะ, ดังนี้เปนตน ภกิษนุั้นไมวาคนอ่ืน   
วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยเหนบ็แนมกระทบชื่ออุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ือพุทธรักขิต, ... ช่ือธัมมรักขิต,   
... ช่ือสังฆรักขิต, ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอ่ืน, วาเฉพาะทาน ดังนี้, ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.    
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                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโคตรทราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร ...  เปนภาร   
ทวาชะโคตร ดังนี้เปนตน ภกิษุนั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร, ... บางพวก   
เปนโมคคัลลานโคตร, ... บางพวกเปนกจัจายนโคตร, ... บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร, ดังนี้เปนตน   
ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทานดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานทราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนคนทํางานชางไม,   
... เปนคนทํางานเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ภกิษุนั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนคนทํางานไถนา,   
... เปนคนทํางานคาขาย, ... เปนคนทํางานเลี้ยงโค, ดังนี้เปนตน ภกิษนุัน้ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน   
ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบศิลปะทราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวชิาการชางจักสาน,   
... มีวิชาการชางหมอ, ... มีวิชาการชางหูก, ... มีวิชาการชางหนัง, ... มีวิชาการชางกัลบก, ดังนี้เปนตน   
ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวชิาการชางนับ, ... มีวิชา    
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การชางคํานวณ, ... มีวิชาการชางเขียน, ดังนี้เปนตน ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน   
ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโรคทราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเร้ือน, ... โรคฝ,   
... โรคกลาก, ... โรคมองครอ, ... โรคลมบาหมู, ภิกษุนัน้ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดงันี้ ตอง-   
อาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโรคอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน, ... ภิกษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบรูปพรรณทราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป, ... ต่ําเกินไป,   
... ดําเกินไป, ... ขาวเกินไป, ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก, ... ไมต่าํนัก,   
... ไมดํานัก, ... ไมขาวนัก, ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบกิเลสทราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม, ... ถูกโทสะ-   
ย่ําย,ี ... ถูกโมหะครอบงํา, ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน, วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 283 
                        พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ, ... ปราศจาก   
โทสะ, ... ปราศจากโมหะ, ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติทราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก, ... อาบัติ   
สังฆาทิเสส, ... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, ... อาบัติ-   
ทุพภาสิต, ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน, ... ภิกษนุั้น   
ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดงันี้, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาททราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤตดิังอูฐ,   
... ดังแพะ, ... ดังโค, ... ดังลา, ... ดังสัตวดรัิจฉาน, ... ดังสัตวนรก, สุคติของภิกษพุวกนั้นไมมี,   
ภิกษพุวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ, ... ภิกษนุัน้ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        [๒๗๙] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป-   
สัมบันวา ภกิษช่ืุอนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต,   
... เปนคนฉลาด, ... เปนคนมีปญญา, ... เปนพหูสูต, ... เปนธรรมกถึก, ทุคติของภิกษพุวกนั้นไมมี,   
ภิกษพุวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ, ... ภิกษนุัน้ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบชาติทราม   
        [๒๘๐] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป-   
สัมบันวา ภกิษช่ืุอนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภิกษจุําพวกไรกันแน เปนชาติคนจัณฑาล,   
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... ชาติคนจักสาน, ... ชาติพราน, ... ชาติคนชางหนัง, ... ชาติคนเทดอกไม, ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้น   
ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดงันี้, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภกิษุจําพวกไรกนัแน เปนชาติกษัตริย, ... ชาติพราหมณ,   
... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ือทราม   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภกิษุจําพวกไรกนัแน ช่ืออวกัณณกะ, ... ช่ือชวกณัณกะ   
... ช่ือธนิฏฐกะ, ... ช่ือสวิฏฐกะ, ... ช่ือกุลวฑัฒกะ, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภกิษุจําพวกไรกนัแน ช่ือพุทธรักขิต, ... ช่ือธัมมรักขิต,   
... ช่ือสังฆรักขิต, ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดงันี้, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร, ... ภารทวาชโคตร, ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน   
วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโคตมโคตร, ... โมคคัลลานโคตร, ... กัจจายนโคตร,   
... วาเสฏฐโคตร, ... ภิกษนุัน้ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนชางไม, ... คนเทดอกไม, ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะ-   
ทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา, ... เปนคนทํางานคาขาย, ... เปนคนทํางาน   
เล้ียงโค, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน มีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก   
... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก ... ภิกษุนัน้ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตอง   
อาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน   
... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโรคเร้ือน ... โรคฝ ... โรคกลาก, ... โรคมองครอ ... โรคลม   
บาหมู ... ภกิษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน สูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกนิไป ... ภกิษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก ... ภิกษุนั้นไม   
วาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา ... ภิกษนุั้น   
ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดงันี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ, ... ปราศจากโมหะ, ... ภิกษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย   
... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ... ภิกษนุั้นไมวา   
คนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนโสดาบัน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้   
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ ... ดังแพะ ... ดังโค ... ดังลา ... ดังสัตว   
ดิรัจฉาน ... ดังสัตวนรก สุคติของภิกษพุวกนั้นไมมี ภิกษพุวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ ... ภิกษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... ภิกษจุาํพวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา ... เปน   
พหูสูต, ... เปนธรรมกถึก ทุคติของภิกษุพวกนัน้ไมมี ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ ... ภิกษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยเหนบ็แนมกระทบชาติทราม   
        [๒๘๑] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เกบ็เอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป-   
สัมบันวา ภกิษช่ืุอนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเราไมใชชาติคนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน   
... ไมใชชาติพราน ... ไมใชชาติคนชางหนัง ... ไมใชชาติคนเทดอกไม ดงันี้เปนตน ภิกษุนั้น   
ไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดงันี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเราไมใชชาติกษัตริย ... ไมใชชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน   
ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบช่ือทราม   
        อนุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา   
ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเราไมใชช่ืออวกณัณกะ ... ไมใชช่ือชวกณัณกะ ... ไมใช   
ช่ือธนิฏฐกะ ... ไมใชช่ือสวิฏฐกะ ... ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน   
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ   
        ... ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต ... ไมใชช่ือธัมมรักขิต   
... ไมใชช่ือสังฆรักขิต ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ   
คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรทราม   
        ... พวกเราไมใชโกสิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน   
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช   
วาเสฏฐโคตร, ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานทราม   
        ... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน   
ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทํางานคาขาย ... ไมใชคนทํางานเล้ียงโค ... ภิกษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบศิลปะทราม   
        ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาการชางหูก   
... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน   
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.    
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                        พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการ   
ชางเขียน ... ภกิษุนั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคทราม   
        ... พวกเราไมใชเปนคนโรคเร้ือน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปน   
โรคมองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม   
        ... พวกเราไมใชสูงเกินไป ... ไมใชต่ําเกินไป ... ไมใชดําเกินไป ... ไมใชขาวเกินไป   
... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชไมสูงนกั ... ไมใชไมต่ํานัก ... ไมใชไมดํานัก ... ไมใชไมขาวนกั ... ภิกษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสทราม   
        ... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา ... ภิกษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชปราศจากราคะ ... ไมใชปราศจากโทสะ ... ไมใชปราศจากโมหะ ... ภกิษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        พูดเปรยกระทบอาบัติทราม   
        ... พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก ... สังฆาทิเสส ... ถุลลัจจัย ... ปาจิตตีย ... ปาฏิ-   
เทสนียะ ... ทุกกฏ ... ทุพภาสิต ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดงันี้ ตองอาบัติทุกกฏ   
ทุกๆ คําพูด    
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                        พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนผูตองโสดาบัน ... ภิกษนุั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม   
        ... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ ... ดังแพะ ... ดังโค ... ดังลา ... ดังสัตวดิรัจฉาน   
... ดังสัตวนรก สุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตทุคติ ... ภกิษุนั้นไมวาคนอื่น   
วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ   
        ... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต ... ไมใชเปนคนฉลาด ... ไมใชเปนคนมีปญญา, ... ไมใช   
เปนพหูสูต ... ไมใชเปนธรรมกถึก ทุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตสุคติ, ... ภิกษุ   
นั้นไมวาคนอ่ืน วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.   
                        ตองอาบัติตามวัตถุ   
        [๒๘๒] อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก   
อุปสัมบัน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอนุปสัมบัน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอนุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบัน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อุปสัมบันไดยนิถอยคําของอนุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอนุปสัมบัน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๒๘๓] ภิกษไุมตองการจะใหเขาชอบ ๑ ภกิษุไมประสงคจะใหเขาแตกกนั ๑ ภิกษุ   
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ   
                                ___________    
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                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๒๘๔] โดยสมัยนัน้  พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียยังเหลาอุบาสกใหกลาวธรรม   
โดยบท พวกอุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤตใิหถูกอัธยาศัยในหมูภิกษุอยู.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดยังเหลาอุบาสกใหกลาวธรรมโดยบท เหลา   
อุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถูกอัธยาศัยในหมูภกิษุอยู แลวกราบทูลเนื้อความ   
นั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ   
ยังเหลาอุบาสก ใหกลาวธรรมโดยบท, เหลาอุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถูก   
อัธยาศัยในหมูภิกษุอยู จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอ จึงไดยังเหลา   
อุบาสกใหกลาวธรรมโดยบทเลา พวกอุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถูกอัธยาศัย   
ในหมูภิกษุอยู, ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ข้ึนแสดงอยางนี ้วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใดยงัอนุปสัมบันใหกลาวธรรมโดยบท เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๘๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ, ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อนุปสัมบัน คือ ยกเวนภิกษุ ภกิษุณี นอกนัน้ช่ือวาอนุปสัมบัน.   
        [๒๘๖] ท่ีช่ือวา โดยบท ไดแก บท อนุบท อนุอักขระ อนุพยัญชนะ.   
        ท่ีช่ือวา บท คือ ข้ึนตนพรอมกัน ใหจบลงพรอมกัน.   
        ท่ีช่ือวา อนุบท คือ ข้ึนตนตางกัน ใหจบลงพรอมกัน.   
        ท่ีช่ือวา อนุอักขระ คือ ภิกษุสอนวา รูป อนิจฺจ อนุปสัมบันกลาวพรอมกันวา รู   
ดังนี้ แลวหยดุ.   
        ท่ีช่ือวา อนุพยัญชนะ คือ ภิกษุสอนวา รูป อนิจฺจ อนุปสัมบันเปลงเสียงรับวา   
เวทนา อนจิฺจา.   
        บท ก็ดี อนุบท ก็ดี อนุอักขระ ก็ดี อนพุยัญชนะ ก็ดี ท้ังหมดนัน้ ช่ือวาธรรม   
โดยบท.   
        ท่ีช่ือวา ธรรม ไดแกบาลีท่ีเปนพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสิภาษิต เทวตาภาษิต ซ่ึง   
ประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม.   
        บทวา ใหกลาว คือ ใหกลาวโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท ใหกลาวโดย   
อักขระ, ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ อักขระ.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๒๘๗] อนุปสัมบัน ภกิษุสําคัญวาเปนอนุปสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอนุสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                                ไมตองอาบัติ   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๒๘๘] ภิกษใุหสวดพรอมกัน ๑ ทองพรอมกัน ๑ อนุปสัมบันผูกลาวอยู สวดอยู   
ซ่ึงคัมภีรท่ีคลองแคลวโดยมาก ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                                ___________    
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                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองพระนวกะ   
        [๒๘๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดยี เขตเมืองอาฬวี   
คร้ังนั้น พวกอุบาสกพากันมาสูอารามเพื่อฟงธรรม เม่ือพระธรรมกถึกแสดงธรรมจบแลว ภกิษุ   
ช้ันเถระกลับไปยังท่ีอยู ภิกษช้ัุนนวกะสําเร็จการนอนรวมกับพวกอุบาสกอยูในศาลาท่ีฟงธรรม   
นั้นเอง เผลอสติ ไมรูสึกตัว เปนผูเปลือยกายละเมอ กรนอยู.   
        พวกอุบาสกตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาท้ังหลายจึงไดสําเร็จการ-   
นอนเผลอสติ ไมรูสึกตัว เปนผูเปลือยกายละเมอ กรนอยูเลา   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิอุบาสกเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนพระภิกษท้ัุงหลาย จึงไดสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้น แด-   
พระผูมีพระภาค   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขาววา ภิกษุท้ังหลายสําเร็จการนอนรวมกับ   
อนุปสัมบัน จริงหรือ   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น จึงได   
สําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้นั่น ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่ง ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ข้ึนแสดงอยางนี ้วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๔. ๕. ก. อนึ่ง ภกิษใุดสําเร็จการนอนรวมกับอนปุสัมบัน  เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระนวกะ จบ.    
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                        เร่ืองสามเณรราหุล   
        [๒๙๐] กาลตอมา พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีเมืองอาฬวี ตามพระพุทธาภิรมยแลว   
เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครโกสัมพี เสด็จจาริกโดยลําดับ, ถึงพระนครโกสัมพีแลว   
ขาววา พระองคประทับอยูพทริการาม เขตพระนครโกสัมพีนั้น.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกลาวคํานี้กะทานสามเณรราหุลวา อาวุโสราหลุ พระผูมีพระภาคทรง-   
บัญญัติสิกขาบทไววา ภกิษไุมพึงสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน อาวุโสราหุล ทานจงรู   
สถานท่ีควรนอน.   
        วันนัน้ ทานสามเณรราหุลหาท่ีนอนไมได จึงสําเร็จการนอนในวจัจกุฎี.   
        คร้ันปจจสุสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาคทรงต่ืนบรรทมแลว ไดเสด็จไปวจัจกฎีุ, คร้ันถึง   
จึงทรงพระกาสะ แมทานราหุลก็กระแอมรับ.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ใครอยูในวัจจกุฎีนี้   
        ทานสามเณรราหุลทูลวา ขาพระพุทธเจาราหุล พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหลุ เหตุไรเธอจงึนอน ณ ท่ีนี้   
        จึงทานสามเณรราหุล กราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบ.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษท้ัุงหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสําเร็จการนอน   
รวมกับอนุปสัมบันได ๒-๓ คืน ...  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดงันี้:-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๕๔. ๕. ข. อนึ่ง ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับอนปุสัมบัน ยิ่งกวา ๒-๓ คืน,   
เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองสามเณรราหุล จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๙๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อนุปสัมบัน คือ ยกเวนภิกษุ นอกน้ันช่ือวาอนุปสัมบัน.   
        บทวา ยิ่งกวา ๒-๓ คืน คือเกินกวา ๒-๓ คืน.   
        บทวา รวม คือดวยกัน.   
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        ท่ีช่ือวา การนอน ไดแกภูมิสถานเปนท่ีนอนอันเขามุงท้ังหมด บังทั้งหมด มุงโดยมาก   
บังโดยมาก.   
        คําวา สําเร็จการนอน ความวา ในวันท่ี ๔ เม่ือพระอาทิตยอัสดงคตแลว อนุปสัมบัน   
นอนแลว ภิกษุนอน, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษนุอนแลว อนุปสัมบันนอน, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        หรือนอนท้ังสอง, ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ลุกข้ึนแลว กลับนอนอีก, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๒๙๒] อนุปสัมบัน ภกิษุสําคัญวาเปนอนุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน, ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกทุกกฏ   
        ในสถานท่ีมุงกึ่ง บังกึ่ง ภิกษุสําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ไมตอง   
อาบัติ   
                                อนาปตติวาร   
        [๒๙๓] ภกิษุอยู ๒-๓ คืน ๑ ภกิษุอยูไมถึง ๒-๓ คืน ๑ ภิกษุอยู ๒ คืนแลว คืนท่ี   
๓ ออกไปกอนอรุณ แลวอยูใหม ๑ อยูในสถานท่ีมุงท้ังหมด ไมบังท้ังหมด ๑ อยูในสถานท่ี   
บังท้ังหมด ไมมุงท้ังหมด ๑ อยูในสถานท่ีไมมุงโดยมาก ไมบังโดยมาก ๑ อนุปสัมบันนอน   
ภิกษนุั่ง ๑ ภิกษุนอน อนุปสัมบันนั่ง ๑ หรือนั่งท้ังสอง ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิ-   
กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                                ___________    
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                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองพระอนุรุทธเถระ   
        [๒๙๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอนุรุทธะเดนิทางไปพระนครสาวัตถี   
ในโกศลชนบท ไดไปถึงหมูบานแหงหนึ่ง ณ เวลาเย็น ก็แลสมัยนั้น ในหมูบานนัน้มีสตรีผูหนึ่ง   
จัดเรือนพกัสําหรับอาคันตุกะไว. จึงทานพระอนุรุทธะเขาไปหาสตรีนัน้ แลวไดกลาวคํานี้กะสตรี   
นั้นวา ดูกรนองหญิง ถาเธอไมหนักใจ อาตมาขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่ง.   
        สตรีนั้นเรียนวา นิมนตพักแรมเถิด เจาขา.   
        พวกคนเดินทางแมเหลาอ่ืนก็เขาไปหาสตรีนั้น แลวไดกลาวคํานี้กะสตรีนั้นวา คุณนาย   
ขอรับ ถาคุณนายไมหนักใจ พวกขาพเจาขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่ง.   
        นางกลาววา พระคุณเจาสมณะน่ันเขาไปพักแรมอยูกอนแลว ถาทานอนุญาตก็เชิญ   
พักแรมได.   
        จึงคนเดนิทางพวกน้ัน พากันเขาไปหาทานพระอนรุุทธะแลว ไดกลาวคํานี้กะทานพระ-   
อนุรุทธะวา ทานขอรับ ถาทานไมหนกัใจ พวกกระผมขอพักแรมคืนในเรือนพักสักคืนหนึ่ง   
        ทานพระอนุรุทธะตอบวา เชิญพักเถิดจะ.   
        อันท่ีจริง สตรีนั้นไดมีจติปฏิพัทธในทานพระอนุรุทธะพรอมกับขณะท่ีไดเหน็ ดงันั้น.   
นางจึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ แลวไดกลาวคํานีว้า ทานเจาขา พระคุณเจาปะปนกับคนพวกนี้   
จักพักผอนไมสบาย ทางท่ีดดีิฉันควรจดัเตียงท่ีมีอยูขางในถวายพระคุณเจา.   
        ทานพระอนุรุทธะรับดวยดษุณภีาพ.   
        คร้ังนั้น นางไดจดัเตียงท่ีมีอยูขางในดวยตนเองถวายทานพระอนุรุทธะ แลวประดับ   
ตกแตงรางกายมีกล่ินแหงเครื่องหอม เขาไปหาทานพระอนุรุทธะ แลวไดกลาวคํานี้กะทาน   
พระอนุรุทธะวา ทานเจาขา พระคุณเจามีรูปงามนัก นาดนูาชม สวนดิฉันก็มีรูปงามยิ่ง นาดู   
นาชม, ทางท่ีดดีิฉันควรจะเปนภรรยาของพระคุณเจา.   
        เม่ือนางพดูอยางนี้ ทานพระอนุรุทธะไดนิ่งเสีย.    
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        แมคร้ังท่ี ๒ ... ๑-   
        แมคร้ังท่ี ๓ นางก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระอนุรุทธะวา ทานเจาขา พระคุณเจามี   
รูปงามนัก นาดู นาชม, สวนดิฉันก็มีรูปงามยิ่ง นาดู นาชม, ทางท่ีเหมาะ ขอพระคุณเจา   
จงรับปกครองดิฉันและทรัพยสมบัติท้ังหมด.   
        แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระอนุรุทธะก็ไดนิง่เสีย.   
        ลําดับนั้น นางไดเปล้ืองผาออกแลว เดนิบาง ยืนบาง นั่งบาง นอนบาง เบ้ืองหนา   
ทานพระอนุรุทธะ. ฝายทานพระอนุรุทธะ สํารวมอินทรีย ไมแลดู ไมปราศรัยกะนาง. ดังนั้น   
นางจึงอุทานวา นาอัศจรรยนกั พอเอย ไมนาจะมีเลยหนอพอผูจําเริญ คนเปนอันมากยอมสง   
ทรัพยมาใหเรา ๑๐๐ กษาปณบาง ๑๐๐๐ กษาปณบาง. สวนพระสมณะรูปนี้ เราวิงวอนดวยตนเอง   
ยังไมปรารถนาจะรับปกครองเราและสมบัติท้ังหมด ดังนีแ้ลวจึงนุงผาซบศีรษะลงท่ีเทาของทาน   
พระอนุรุทธะ แลวไดกลาวคําขอขมาตอทานดังนีว้า ทานเจาขา โทษลวงเกินไดเปนไปลวงดิฉัน   
ตามคนโง ตามคนหลง ตามคนไมฉลาด ดฉัินผูใดไดทําความผิดเหน็ปานนั้นไปแลว ขอ   
พระคุณเจาโปรดรับโทษท่ีเปนไปลวง โดยความเปนโทษเปนไปลวงของดิฉันผูนั้น เพือ่จะสํารวม   
ตอไปเถิดเจาขา.   
        ทานพระอนุรุทธะตอบวา เชิญเถิดนองหญิง โทษลวงเกิน ไดเปนไปลวงเธอ   
ตามคนโง ตามคนเขลา ตามคนไมฉลาด เธอไดทําอยางนี้แลว เพราะเล็งเห็นโทษท่ีเปนไปลวง   
โดยความเปนโทษเปนไปลวงจริง แลวทําคืนตามธรรม เราขอรับโทษท่ีลวงเกินนั้นของเธอไว   
ดูกรนองหญิง ขอท่ีบุคคลเล็งเห็นโทษท่ีเปนไปลวง โดยความเปนโทษเปนไปลวงจริง แลวยอมทํา   
คืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นี่แหละเปนความเจริญในอริยวนิยั.   
        คร้ันราตรีนั้นผานพนไป นางไดอังคาสทานพระอนรุุทธะดวยขาทนียโภชียาหารอันประณีต   
ดวยมือของตนจนใหหามภตัแลว กราบไหวทานพระอนุรุทธะผูฉันเสร็จนํามือออกจากบาตรแลว   
ไดนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระอนรุุทธะไดช้ีแจงใหสตรีผูนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งนัน้   
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา คร้ันแลว นางไดกลาวคํานี้กะทานพระ-   
อนุรุทธะวา ทานเจาขา ภาษติของทานแจมแจงนกั ภาษติของทานไพเราะนัก พระคุณเจาขา   
อนุรุทธะไดประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของ   
#๑. หมายความวานางไดกลาวและทานพระอนุรุทธะไดนิ่งเหมือนคร้ังท่ี ๑   
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ท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยประสงควา คนมีจักษจุักเห็นรูป   
ดังนี,้ ดิฉันนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ท้ังพระธรรม และภกิษุสงฆวาเปนสรณะ   
ขอพระคุณเจาจงจําดิฉันวาเปนอุบาสิกาผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนีเ้ปนตนไป. ตอ   
จากนั้น ทานพระอนุรุทธะเดนิทางไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงความนั้นแกภกิษุท้ังหลาย   
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอนุรุทธะจึงไดสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคามเลา คร้ันแลว   
ภิกษเุหลานั้นไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอนุรุทธะวา ดูกรอนุรุทธะ ขาววา เธอสําเร็จการ   
นอนรวมกับมาตุคาม จริงหรือ?   
        ทานพระอนุรุทธะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรอนุรุทธะ ไฉนเธอจึงไดสําเร็จการนอนรวม   
กับมาตุคามเลา การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือ   
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอนุรุทธะเถระ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๒๙๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยกัษ ไมใชหญิงเปรต ไมใช   
สัตวดิรัจฉานตัวเมีย โดยท่ีสุดแมเดก็หญิงท่ีเกิดในวนันัน้ ไมตองกลาวถึงสตรีผูใหญ.    
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        บทวา รวม คือ ดวยกัน   
        ท่ีช่ือวา การนอน ไดแก ภูมิสถานเปนท่ีนอน อันเขามุงท้ังหมด บังทั้งหมด   
มุงโดยมาก บังโดยมาก.   
        คําวา สําเร็จการนอน ความวา เม่ือพระอาทิตยอัสดงคตแลว มาตุคามนอนแลว   
ภิกษนุอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษนุอนแลว มาตุคามนอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        หรือนอนท้ังสอง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ลุกข้ึนแลว กลับนอนอีก ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๒๙๖] มาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                จตุกกทุกกฏ   
        ในสถานท่ีมุงกึ่ง บังกึ่ง ภิกษุสําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุสําเร็จการนอนรวม กับหญิงยกัษก็ดี หญิงเปรตก็ดี บัณเฑาะกก็ดี สัตวดรัิจฉาน   
ตัวเมียก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๒๙๗] ในสถานท่ีมุงท้ังหมด ไมบังท้ังหมด ๑ ในสถานท่ีบังท้ังหมด ไมมุง   
ท้ังหมด ๑ ในสถานท่ีไมมุงโดยมาก ไมบังโดยมาก ๑ มาตุคามนอน ภกิษุนั่ง ๑ ภิกษนุอน   
มาตุคามนั่ง ๑ นั่งท้ังสอง ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                                ___________    
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                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระอุทายี   
        [๒๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถี   
เขาไปสูสกุลเปนอันมาก. คร้ังหนึ่งเวลาเชา ทานพระอุทายีครองอัตรวาสก แลวถือบาตรจีวร   
เขาไปสูสกุลแหงหนึ่ง. เวลานั้นหญิงแมเรือนนั่งอยูท่ีประตูเรือน. หญิงสะใภในเรือนนั่งอยูท่ี   
ประตูหองนอน. จึงทานพระอุทายีเดินผานไปทางหญิงแมเรือน แลวแสดงธรรม ณ ท่ีใกลหูหญิง   
แมเรือน. ขณะนั้น หญิงสะใภในเรือนมีความสงสัยวา พระสมณะนั้นเปนชายชูของแมผัว   
หรือพูดเกีย้ว, คร้ันทานพระอุทายีแสดงธรรม ณ ท่ีใกลหหูญิงแมเรือนแลว, เดินผานไปทางหญิง   
สะใภในเรือนแลวแสดงธรรมในท่ีใกลหูหญิงสะใภในเรือน. ฝายหญิงแมเรือนมีความสงสัยวา   
พระสมณะนั้นเปนชายชูของหญิงสะใภในเรือน หรือพูดเกี้ยว, เม่ือทานพระอุทายแีสดงธรรมใน   
ท่ีใกลหูหญิงสะใภในเรือนกลับไปแลว. จึงหญิงแมเรือนไดถามหญิงสะใภในเรือนวา นี่ นางหนู   
พระสมณะนั้นไดพูดอะไรแกเจา.   
        หญิงสะใภตอบวา ทานแสดงธรรมแกดิฉัน เจาคะ แลวถามวา ก็ทานไดพดูอะไร   
แกคุณแม เจาคะ.   
        แมผัวตอบวา แมแกเรา ทานก็แสดงธรรม.   
        สตรีท้ังสองนั้นตางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายี จึงไดแสดงธรรม   
ในท่ีใกลหูมาตุคามเลา ธรรมดาพระธรรมกถึก ควรแสดงธรรมดวยเสียงชัดเจนเปดเผย   
มิใชหรือ.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิสตรีท้ังสองนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนทานพระอุทายีจึงไดแสดงธรรมแกมาตุคามเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุทายวีา ดูกรอุทายี ขาววา เธอแสดงธรรม   
แกมาตุคาม จริงหรือ?   
        ทานพระอุทายีรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดแสดงธรรมแกมาตุคาม   
เลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๖. ๗. ก. อนึ่ง ภกิษใุด แสดงธรรมแกมาตุคาม เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระอุทายี จบ.   
                                เร่ืองอุบาสิกา   
        [๒๙๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล พวกอุบาสิกาพบภิกษุท้ังหลาย แลวไดกลาวนิมนตวา ขาแต   
พระคุณเจาท้ังหลาย ขออาราธนาพระคุณเจาแสดงธรรม.   
        ภิกษเุหลานั้นตอบปฏิเสธวา ดูกรนองหญิง การแสดงธรรมแกมาตุคามไมควร.   
        พวกอุบาสิกาออนวอนวา ขาแตพระคุณเจาท้ังหลาย ขออาราธนาแสดงธรรมเพียง   
๕-๖ คํา พวกขาพเจาก็สามารถจะรูท่ัวถึงธรรม แมดวยถอยคําเพียงเทานี.้   
        ภิกษเุหลานั้นกลาววา ดูกรนองหญิง การแสดงธรรมแกมาตุคามไมควรดังนี้แลว   
รังเกียจ ไมแสดงธรรม.   
        พวกอุบาสิกาตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาท้ังหลาย อันเรา   
อาราธนาอยู จงึไมแสดงธรรมเลา.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิอุบาสิกาพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเน้ือ   
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหแสดงธรรมแก   
มาตุคามไดเพยีง ๕-๖ คํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้   
วาดังนี:้-    
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                                พระอนบัุญญัติ   
        ๕๖. ๗. ข. อนึ่ง ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคาม ยิ่งกวา ๕-๖ คํา เปน   
ปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองอุบาสิกา จบ.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๓๐๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตให   
แสดงธรรมแกมาตุคามไดเพยีง ๕-๖ คํา จึงใหบุรุษผูไมรูเดียงสานั่งใกลๆ แลวแสดงธรรมแก   
มาตุคามเกิน ๕-๖ คํา. บรรดาภิกษุท่ีมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอ   
สิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดใหบุรุษผูไมรูเดียงสา   
นั่งใกลๆ แลวแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คําเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี   
พระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอใหบุรุษ   
ผูไมรูเดียงสานั่งใกลๆ แลวแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คํา จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดให   
บุรุษผูไมรูเดียงสานั่งใกลๆ แลวแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คําเลา การกระทําของ   
พวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่ง   
ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๕๖. ๗. ค. อนึ่ง ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคามยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแต   
มีบุรุษผูรูเดียงสาอยู เปนปาจติตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.  
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๐๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยกัษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว   
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนผูรูเดยีงสา สามารถทราบถอยคําท่ีเปนสุภาษิต ทุพภาษิตช่ัวหยาบและสุภาพ.   
        บทวา ยิ่งกวา ๕-๖ คํา คือ เกินกวา ๕-๖ คํา.   
        ท่ีช่ือวา ธรรม ไดแกถอยคําท่ีเปนพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสิภาษติ เทวตาภาษิต   
ซ่ึงประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม.   
        บทวา แสดง คือ แสดงโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท.   
        แสดงโดยอักขระ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ อักขระ.   
        คําวา เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู คือ ยกไวแตบุรุษผูรูความอยูดวย.   
        บุรุษท่ีช่ือวา ผูรูเดียงสา คือเปนผูสามารถทราบถอยคําท่ีเปนสุภาษิต ทุพภาษิต   
ช่ัวหยาบและสุภาพ.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๓๐๒] มาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม แสดงธรรมย่ิงกวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมี   
บุรุษผูรูเดียงสาอยู ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสงสัย แสดงธรรมยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสําคัญวา มิใชมาตุคาม แสดงธรรมยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมีบุรุษ   
ผูรูเดียงสาอยู,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกทุกกฏ   
        ภิกษแุสดงธรรมแกหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก หรือสัตวดิรัจฉานตัวเมีย มีกาย   
คลายมนุษย ยิง่กวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม, ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย, ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม, ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๐๓] มีบุรุษผูรูเดียงสาอยูดวย ๑ ภิกษุแสดงธรรมเพียง ๕-๖ คํา ๑ ภิกษุแสดง-   
ธรรมหยอนกวา ๕-๖ คํา ๑ ภิกษุลุกข้ึนแลวนั่งแสดงธรรมตอไป ๑ มาตุคามลุกข้ึนแลวนั่ง   
ลงอีก ภิกษแุสดงแกมาตุคามนั้น ๑ ภิกษแุสดงแกมาตุคามอื่น ๑ มาตุคามถามปญหา ภิกษุ   
ถูกถามปญหาแลวกลาวแก ๑ ภิกษุแสดงธรรมเพ่ือประโยชนแกคนอ่ืนอยู มาตุคามฟงอยูดวย ๑   
ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        _______________    
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                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา   
        [๓๐๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน   
เขตพระนครเวสาลี. คร้ังนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน ซ่ึงเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษาอยูใกล   
ฝงแมน้ําวัคคุมุทา.   
        ก็แลสมัยนั้น วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร. ประชาชนหาเล้ียงชีพฝดเคือง มีขาวตายฝอย   
ตองมีสลากซ้ืออาหาร. ภิกษสุงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย.   
จึงภิกษุเหลานัน้คิดกันวา บัดน้ีวัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเล้ียงชีพฝดเคือง มีขาว   
ตายฝอย ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทํา   
ไมไดงาย. พวกเราจะพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกนั ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก   
และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต ดวยอุบายอยางไรหนอ.   
        ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้ อาวุโสท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจะชวยกันอํานวยกิจการอัน-   
เปนหนาท่ีของพวกคฤหัสถเถิด,  เม่ือเปนเชนนั้น พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวย   
อุบายอยางนี,้  พวกเราจะพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกนั อยูจําพรรษาเปนผาสุก   
และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต.   
        ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา ไมควร ทานท้ังหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน   
อํานวยกิจการอันเปนหนาท่ีของพวกคฤหสัถ ทานท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงชวยกนันําขาว   
สาสนอันเปนหนาท่ีทูตของพวกคฤหัสถเถิด เม่ือเปนเชนนั้น พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแก   
พวกเรา ดวยอุบายอยางนี,้  พวกเราจกัเปนผูพรอมเพรียงกนั รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจํา-   
พรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต.   
        ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา อยาเลย ทานท้ังหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน   
อํานวยกิจการอันเปนหนาท่ีของพวกคฤหสัถ จะประโยชนอะไรดวยการชวยกนันําขาวสาสนอัน   
เปนหนาท่ีทูตของพวกคฤหสัถ ทานทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจกักลาวชมอุตตริมนุสสธรรม   
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ของกันและกนัแกพวกคฤหสัถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน รูปโนนได   
ตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี รูปโนน   
เปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหนัต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖ ดังนี,้   
เม่ือเปนเชนนี้ พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราก็จะพึงเปน   
ผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกนั ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต.   
        ภิกษเุหลานั้นมีความเหน็รวมกนัวา อาวุโสท้ังหลาย การท่ีพวกเราพากันกลาวชมอุตตริ-   
มนุสสธรรมของกันและกัน แกพวกคฤหัสถนี้แหละ ประเสริฐท่ีสุด แลวพากนักลาวชมอุตตริ-   
มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน   
รูปโนนไดตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี   
รูปโนนเปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภญิญา ๖   
ดังนี้.   
                        ประชาชนพากันยนิดี   
        คร้ันตอมา ประชาชนเหลานั้นพากันยนิดีวา เปนลาภของพวกเราหนอ พวกเราไดดี   
แลวหนอ ท่ีมีภิกษุท้ังหลายผูทรงคุณพิเศษเห็นปานนี้ อยูจําพรรษา เพราะกอนแตนี้ ภิกษุ   
ท้ังหลายท่ีอยูจาํพรรษาของพวกเรา จะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผูมีศีลมีกลัยาณธรรมเหลานี้ไมมีเลย,   
โภชนะชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมบริโภคดวยตน ไมใหมารดา บิดา   
บุตร ภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของเค้ียว ของล้ิม น้ําดื่ม   
ชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภกิษุเหลานั้น พวกเขาไมดื่มดวยตน ไมใหมารดา บิดา บุตร ภรรยา   
คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต. จึงภกิษุเหลานั้นเปนผูมีน้ํานวล มีอินทรีย   
ผองใส มีสีหนาสดช่ืน มีผิวพรรณผุดผอง.   
                        ประเพณเีขาเฝาพระพุทธเจา   
        [๓๐๕] กก็ารท่ีภิกษุท้ังหลายออกพรรษาแลวเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคน่ันเปนประเพณี.   
คร้ันภิกษเุหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคา   
อันจะไปสูพระนครเวสาลี. ถึงพระนครเวสาลี ปามหาวัน กูฏคารศาลา โดยลําดับ เขาเฝา   
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภกิษุผูจําพรรษาอยูในทิศท้ังหลาย เปนผูผอม ซูบซีด มีผิวพรรณ   
หมอง เหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพร่ังดวยเอ็น. สวนภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา เปนผูมีน้ํานวล   
มีอินทรียผองใส มีสีหนาสดช่ืน มีผิวพรรณผุดผอง.    
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                        ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะ   
        อันการท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย นั่น   
เปนพุทธประเพณี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้าํวัคคุมุทาวา ดกูรภิกษุ   
ท้ังหลาย รางกายของพวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเปนผูพรอม   
เพรียงกนั รวมใจกัน ไมววิาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ?   
        ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา ยังพอใหเปนไปได   
พระพุทธเจาขา,  อนึ่ง พวกขาพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกนั ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษา   
เปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา.   
                                พุทธประเพณี   
        พระตถาคตท้ังหลาย ทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี   
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตท้ังหลายยอมตรัสถาม   
ส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน ในส่ิงท่ีไมประกอบดวย   
ประโยชน พระตถาคตทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมทรงสอบถาม   
ภิกษุท้ังหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก   
พระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง.   
                                ตรัสถาม   
        คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้าํวัคคุมุทาวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวก   
เธอเปนผูพรอมเพรียงกนั รวมใจกัน ไมววิาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวย   
บิณฑบาต ดวยวิธีการอยางไร   
        ภิกษเุหลานั้นไดกราบทูลเนื้อความนัน้ใหทรงทราบแลว.   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คุณวิเศษของพวกเธอน่ัน มีจริงหรือ?   
        ภิ. มีจริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดกลาวชม   
อุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหงทองเลา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย   
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การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความ   
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมแกอนุปสัมบัน เปนปาจิตตีย   
เพราะมีจริง.   
                เร่ืองภิกษพุวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๐๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อนุปสัมบัน ความวา ยกเวนภกิษุ ภกิษณุี นอกนั้นช่ือวาอนปุสัมบัน.   
                                บทภาชนีย   
        [๓๐๗] ท่ีช่ือวา อุตตริมนุสสธรรม ไดแก ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ   
ญาณทัสสนะ การทํามรรคใหเกิด การทําผลใหแจง การละกิเลส ความเปดจิต ความ   
ยินดยีิ่งในเรือนอันวางเปลา.   
        [๓๐๘] ท่ีช่ือวา ฌาน ไดแกปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน.   
        ท่ีช่ือวา วโิมกข ไดแก สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวโิมกข.   
        ท่ีช่ือวา สมาธิ ไดแก สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ.   
        ท่ีช่ือวา สมาบัติ ไดแก สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ.   
        ท่ีช่ือวา ญาณ ไดแกวิชชา ๓   
        ท่ีช่ือวา การทํามรรคใหเกิด ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔   
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘.   
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        ท่ีช่ือวา การทําผลใหแจง ไดแก การทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ... สกทาคามิผล   
... อนาคามิผล ... อรหัตผล.   
        ท่ีช่ือวา การละกิเลส ไดแก การละราคะ ... โทสะ ... โมหะ.   
        ท่ีช่ือวา ความเปดจิต ไดแก ความเปดจติจากราคะ ความเปดจิตจากโทสะ ความ   
เปดจิตจากโมหะ.   
        ท่ีช่ือวา ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา ไดแก ความยินดยีิ่งในเรือนอันวางเปลา   
ดวยปฐมฌาน,  ...  ดวยทุติยฌาน,  ...  ดวยตติยฌาน,  ...  ดวยจตุตถฌาน.   
                                บอกปฐมฌาน   
        [๓๐๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดังนี้   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดังนี้ ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานแลว ดังนี ้  
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดังนี้ ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ขาพเจาเปนผูชํานาญในปฐมฌาน ดงันี้   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดังนี้   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บอกทุติยฌาน   
        [๓๑๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุตยิฌานแลว ดังนี้   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเขาทุติยฌานอยู ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูเขาทุติยฌานแลว ดังนี ้ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูไดทุตยิฌาน ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ... ขาพเจาเปนผูชํานาญในทุติยฌาน ดงันี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บอกตติยฌาน   
        ... เขาตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาตติยฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ตติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บอกจตตุถฌาน   
        ... เขาจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาจตุตถฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จตุตถฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกสุญญตวิโมกข   
        [๓๑๑] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว   
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขอยู ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตวิโมกขแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูไดสุญญตวิโมกข ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... สุญญตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกอนิมิตตวโิมกข   
        ... เขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ... เขาอนิมิตตวิโมกขอยู ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอนมิิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อนิมิตตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกอัปปณิหติวิโมกข   
        ... เขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาอัปปณิหิตวิโมกขอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอัปปณิหิตวโิมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตวิโมกข ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อัปปณิหิตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกสุญญตสมาธิ   
        ... ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... สุญญตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                        บอกอนิมิตตสมาธิ   
        ... เขาอนิมิตตสมาธิแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เขาอนิมิตตสมาธิอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอนมิิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อนิมิตตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.    
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                        บอกอัปปณิหติสมาธิ   
        ... เขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาอัปปณิหิตสมาธิอยู ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อัปปณิหิตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกสุญญตสมาบัติ   
        [๓๑๒] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว   
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติอยู ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาบัติแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาบัติ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตสมาบัติ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... สุญญตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกอนิมิตตสมาบัติ   
        ... เขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาอนิมิตตสมาบัติอยู ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอนมิิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อนิมิตตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกอัปปณิหติสมาบัติ   
        ... เขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาอัปปณิหิตสมาบัติอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ... เปนผูไดอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อัปปณิหิตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บอกวิชชา ๓   
        [๓๑๓] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว   
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาวิชชา ๓ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาวิชชา ๓ แลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... วิชชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกสติปฏฐาน ๔   
        [๓๑๔] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาสตปิฏฐาน ๔ แลว   
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาสติปฏฐาน ๔ อยู ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดสติปฏฐาน ๔ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในสตปิฏฐาน ๔ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... สติปฏฐาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                        บอกสัมมัปปธาน ๔   
        ... ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาสัมมัปปธาน ๔ อยู ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดสัมมัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในสัมมัปปธาน ๔ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... สัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                        บอกอิทธิบาท ๔   
        ... ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาอิทธิบาท ๔ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บอกอินทรีย ๕   
        [๓๑๕] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว   
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาอินทรีย ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอินทรีย ๕ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดอินทรีย ๕  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอินทรีย ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บอกพละ ๕   
        ... ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาพละ ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาพละ ๕ แลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดพละ ๕  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในพละ ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... พละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกโพชฌงค ๗   
        [๓๑๖] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว   
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาโพชฌงค ๗ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 315 
        ... เปนผูเขาโพชฌงค ๗ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... โพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกอริยมรรคมีองค ๘   
        [๓๑๗] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘   
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาอริยมรรคมีองค ๘ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อริยมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกโสดาปตติผล   
        [๓๑๘] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว   
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาโสดาปตติผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาโสดาปตติผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... โสดาปตติผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกสกทาคามิผล   
        ... ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาสกทาคามิผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาสกทาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดสกทาคามิผล  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... สกทาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 316 
                        บอกอนาคามิผล   
        ... ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาอนาคามิผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอนาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดอนาคามิผล  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อนาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บอกอรหัตตผล   
        ... เขาอรหัตตผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาอรหัตตผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาอรหัตตผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในอรหัตตผล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... อรหัตตผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกสละ ราคะ โทสะ โมหะ   
        [๓๑๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว   
พนแลว ละแลว สลัดแลว เพกิแลว ถอนแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... โทสะ ขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... โมหะ ขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากราคะ โทสะ โมหะ   
        [๓๒๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ   
ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานในสุญญาคาร   
        [๓๒๑] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานในสุญญาคาร   
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ... เขาปฐมฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานในสุญญาคารแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานในสุญญาคาร   
        ... ขาพเจาเขาทุติยฌานในสุญญาคารแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาทุติยฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาทุติยฌานในสุญญาคารแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดทุติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญทุติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาตติยฌานในสุญญาคาร   
        ... ขาพเจาเขาตติยฌานในสุญญาคารแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาตติยฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาตติยฌานในสุญญาคารแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดตติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญตติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ตติยฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาจตุตถฌานในสุญญาคาร   
        ... ขาพเจาเขาจตุตถฌานในสุญญาคารแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาจตุตถฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาจตุตถฌานในสุญญาคารแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จตุตถฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
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                        บอกเขาปฐมฌานและทุตยิฌาน   
        [๓๒๒] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานทุติยฌาน   
แลว ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและทุตยิฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและทุติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและทุติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและทุตยิฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและทุตยิฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและตติยฌาน   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและตติยฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและตตยิฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและจตุตถฌาน   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและจตตุถฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและจตตุถฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกข   
        [๓๒๓] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญต-   
วิโมกขแลว ดงันี้,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
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        ... เขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตวโิมกข   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตวโิมกขแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอนมิิตตวิโมกขอยู ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกเขาปฐมฌานและอัปปณหิิตวิโมกข   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณหิิตวิโมกขแลว ดงันี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวโิมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณหิิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอัปปณหิิตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิ   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                        บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอนมิิตตสมาธิอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                บอกเขาปฐมฌานและอัปปณหิิตสมาธิ   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณหิิตสมาธิแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิอยู ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณหิิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอัปปณหิิตสมาธิ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ   
        [๓๒๔] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญต-   
สมาบัติแลว ดงันี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอนมิิตตสมาบัติอยู ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ... เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกเขาปฐมฌานและอัปปณหิิตสมาบัติ   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณหิิตสมาบัติแลว ดงันี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณหิิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอัปปณหิิตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและวิชชา ๓   
        [๓๒๕] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและวิชชา ๓   
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและวิชชา ๓ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและวิชชา ๓ แลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและวิชชา ๓  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและวิชชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔   
        [๓๒๖] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสต-ิ   
ปฏฐาน ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและสตปิฏฐาน ๔ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                บอกเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ อยู ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอิทธิบาท ๔  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕   
        [๓๒๗] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕   
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอินทรีย ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอินทรีย ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอินทรีย ๕  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและพละ ๕   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ... เขาปฐมฌานและพละ ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและพละ ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและพละ ๕  ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและพละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗   
        [๓๒๘] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและ   
โพชฌงค ๗ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘   
        [๓๒๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอริย-   
มรรคมีองค ๘ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและโสดาปตติผล   
        [๓๓๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโสดา-   
ปตติผลแลว ดงันี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและโสดาปตติผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและโสดาปตติผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ... เปนผูไดปฐมฌานและโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและโสดาปตติผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและสกทาคามิผล   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและสกทาคามิผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและสกทาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและอนาคามิผล   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอนาคามิผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอนาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและอรหตัตผล   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอรหัตตผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาปฐมฌานและอรหัตตผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานและอรหัตตผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดปฐมฌานและอรหัตตผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอรหัตตผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ปฐมฌานและอรหัตตผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                        บอกเขาปฐมฌานและสละราคะ   
        [๓๓๑] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว และ   
ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดังนี้   
ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เขาปฐมฌานอยู และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูไดปฐมฌาน และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและสละโทสะ   
        ... เขาปฐมฌานแลว และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เขาปฐมฌานอยู และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูไดปฐมฌาน และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาปฐมฌานและสละโมหะ   
        ... เขาปฐมฌานแลว และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เขาปฐมฌานอยู และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูไดปฐมฌาน และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากราคะ   
        [๓๓๒] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว และ   
จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เขาปฐมฌานอยู และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย    
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        ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูไดปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และจติของขาพเจาเปดจากราคะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
                บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากโทสะ   
        ... ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดังนี้,  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เขาปฐมฌานอยู และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูไดปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และจติของขาพเจาเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากโมหะ   
        ... เขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เขาปฐมฌานอยู และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูไดปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และจติของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและตติยฌาน   
        [๓๓๓] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุตยิฌานและตติยฌาน   
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาทุติยฌานและตติยฌานอยู ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาทุติยฌานและตติยฌานแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดทุติยฌานและตติยฌาน ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในทุตยิฌานและตติยฌาน ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและตติยฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                        บอกเขาทุติยฌานและจตุตถฌาน   
        ... ขาพเจาเขาทุติยฌานและจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาทุติยฌานและจตุตถฌานอยู ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาทุติยฌานและจตุตถฌานแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดทุติยฌานและจตุตถฌาน ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในทุตยิฌานและจตุตถฌาน ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและจตุตถฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกข   
        ... ขาพเจาเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขแลว ดังนี ้ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขอยู ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูไดทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... เปนผูชํานาญในทุตยิฌานและสุญญตวิโมกข ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกเขาทุติยฌานและอนิมิตตวโิมกข   
        ... ๑- ทุติยฌานและอนมิิตตวิโมกข ...  ๒- ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกเขาทุติยฌานและอัปปณหิิตวิโมกข   
        ... ทุติยฌานและอัปปณหิิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและสมาธิ   
        ... ทุติยฌานและสุญญตสมาธิ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและอัปปณหิิตสมาธิ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและสมาบัติ   
        ... ทุติยฌานและสุญญตสมาบัติ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาบัติ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและอัปปณหิิตสมาบัติ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
#๑. ท่ี ... ไวนี้ หมายความวาขาพเจาเขา   
#๒. ท่ี ... ไวนี้ หมายความวา เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ และทําใหแจง    
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                        บอกเขาทุติยฌานและวิชชา ๓   
        ... ทุติยฌานและวิชชา ๓ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและสติปฏฐาน ๔   
        ... ทุติยฌานและสติปฏฐาน ๔ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกเขาทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔   
        ... ทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและอิทธิบาท ๔   
        ... ทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและอินทรีย ๕   
        ... ทุติยฌานและอินทรีย ๕ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและพละ ๕   
        ... ทุติยฌานและพละ ๕ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและโพชฌงค ๗   
        ... ทุติยฌานและโพชฌงค ๗ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกเขาทุติยฌานและอริยมรรคมีองค ๘   
        ... ทุติยฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและอริยผล ๔   
        ... ทุติยฌานและโสดาปตติผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและสกทาคามิผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและอนาคามิผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและอรหัตตผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและละกิเลส   
        ... ทุติยฌานและราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สละแลว เพกิแลว   
ถอนแลว ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและโทสะขาพเจาสละแลว ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌานและโมหะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                บอกเขาทุติยฌานและจิตเปดจากกิเลส   
        ... ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        บอกเขาทุติยฌานและปฐมฌาน   
        ... ทุติยฌานและปฐมฌาน  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาปฐมฌาน   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอุปสัมบันวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจา   
เขาปฐมฌานแลว ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และเขาปฐมฌานไดแลว ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และเปนผูไดปฐมฌาน ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และเปนผูชํานาญในปฐมฌาน ดงันี้,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดังนี,้  ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาทุติยฌาน   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซ่ึงทุติยฌาน ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาตติยฌาน   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซ่ึงตติยฌาน ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาจตุตถฌาน   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซ่ึงจตุตถฌาน ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาวโิมกข   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซ่ึงสูญญตวิโมกข ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู ...  ซ่ึงอนิมิตตวิโมกข   
..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู ... ซ่ึงอัปปณิหิตวิโมกข   
..., ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสมาธิ   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซ่ึงสุญญตสมาธิ ดังนี้,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ...  ซ่ึงอนิมิตตสมาธิ ..., ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ...  ซ่ึงอัปปณิหิตสมาธิ ...,  ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสมาบัติ   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ...  ซ่ึงอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ...  ซ่ึงอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตอง-   
อาบัติปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาวชิชา ๓   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงวิชชา ๓ ดังนี,้ ...  ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสติปฏฐาน ๔   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงสติปฏฐาน ๔ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอิทธิบาท ๔   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอิทธิบาท ๔ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอินทรีย ๕   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอินทรีย ๕ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาพละ ๕   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงพละ ๕ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาโพชฌงค ๗   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงโพชฌงค ๗ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอริยมรรคมีองค ๘   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอริยมรรคมีองค ๘ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอริยผล ๔   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงโสดาปตติผล ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงสกทาคามิผล ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอนาคามิผล ตองอาบัติ   
 ปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซ่ึงอรหัตผล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและสละกิเลส   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ...  ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ...  ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและจากราคะ   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดังนี,้  ... ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                บอกจิตเปดจากโมหะและจากโทสะ   
        ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดังนี,้  ... ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                        บอกรวมทุกอยาง   
        [๓๓๔] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู   
เขาไดแลว เปนผูได เปนชํานาญ ทําใหแจงแลว ซ่ึงปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน   
จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตต   
สมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓   
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรค   
มีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล ... ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว   
ปลอยแลว สละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โทสะขาพเจาสละแลว ... โมหะขาพเจา-   
สละแลว ... จติของขาพเจาเปดจากราคะ ... จากโทสะ ... และจากโมหะ ... ดังนี,้  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                        วัตถุกามวารกถา   
                        ประสงคจะบอกเขาปฐมฌาน   
        [๓๓๕] บทวา บอก คือ ภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐม-   
ฌานแลว แตบอกวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดังนี,้  เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดังนี,้  เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไม   
เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไม   
เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไม   
เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอรหัตผลแลว ... เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไม-   
เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว   
เพิกแลว ถอนแลว ดังนี,้  เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา โทสะขาพเจาสละแลว  ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไม-   
เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา โมหะขาพเจาสละแลว  ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไม-   
เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไม   
เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                        ประสงคจะบอกเขาทุติยฌาน   
        [๓๓๖] บทวา บอก คือ ภิกษุประสงคจะบอกแกอนปุสัมบันวา ขาพเจาเขาทุตยิฌาน   
แลว แตบอกวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว  ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไมเขาใจ,   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว  ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไม   
เขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๒-   
        บทวา บอก คือ ภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ   
แตบอกวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว  ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไมเขาใจ,   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๓-   
        ... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ  ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                สัพพมูลกนัย   
        บทวา บอก คือภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน ทุตยิฌาน   
ตติยฌาน จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข สุญญตสมาธิ อนิมิตต   
สมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปฏฐาน ๔   
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ โสดาปตติผล   
สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผลแลว ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว   
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โทสะขาพเจาสละแลว ... โมหะขาพเจาสละแลว   
... จิตของขาพเจาเปดจากราคะ   
#๑. ท่ี ฯลฯ  ฯลฯ ไวนีห้มายถึงวา ประสงคจะบอกวา เขาทุติยฌาน แตบอกวา เขาจตุตถ   
#ฌาน เขาวิโมกข เขาสมาธิ เขาสมาบัติ ตลอดถึงจิตเปดจากโมหะ ฯ   
#๒. หมายถึงประสงคจะบอกวาเขาตติยฌาน แตบอกวาเขาจตุตถฌาน เขาวิโมกข เขาสมาธิ   
#เขาสมาบัติ ตลอดถึงจิตเปดจากโทสะ ฯ   
#๓. หมายถึงประสงคจะบอกจิตเปดจากโมหะ แตบอกวาเขาทุติยฌาน ตติยฌาน เปนตน ไปถึง   
 #จิตเปดจากโมหะ ฯ    
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และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  เม่ือเขาเขาใจ,   
ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        บอกเขาทุติยฌานและตติยฌาน   
        [๓๓๗] บทวา บอก คือภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุตยิฌานและ   
ตติยฌานแลว ...  แตบอกวาขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... , เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย.   
เม่ือไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... แตบอกวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว  ..., เม่ือเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เม่ือไม-   
เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        บอกภิกษุอ่ืนเขาปฐมฌาน   
        [๓๓๘] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษใุดอยูในวิหารของทาน ภิกษุ   
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌาน ตองอาบัติทุกกฏ   
        ... ภิกษใุดอยูในวหิารของทาน ภิกษุนัน้เขาแลว ... ซ่ึงทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน   
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิ   
หิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณหิิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔   
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘   
... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... ภกิษใุดอยูในวหิารของทาน: ราคะภิกษนุั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว   
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะภิกษนุั้นสละแลว ... โมหะภกิษนุัน้สละแลว ... ตอง-   
อาบัติทุกกฏ.   
        ... ภิกษใุดอยูในวหิารของทาน จิตของภิกษนุั้นเปดจากราคะ  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... จิตของภิกษนุั้นเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... ภิกษใุดอยูในวหิารของทาน,  ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู-   
ชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร ...  ซ่ึงทุติยฌานในสุญญาคาร ... ซ่ึงตติยฌานใน   
สุญญาคาร ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
#๑. ท่ี ฯลฯ และ นี้ ... ผูตองการทราบพิสดารพึงดูในเลม ๑ หนา ๔๖๘ ขอ (๒๗๙)    
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        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ภิกษใุดใชสอยวหิารของทาน,  ภิกษนุั้น   
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง  ซ่ึงปฐมฌาน  ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ภิกษใุดใชสอยวิหารของทาน,  ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู ไดเขาแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... ทุติยฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... ตติยฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ... จตุตถฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ภิกษใุดนุงหมจวีรของทาน ภิกษุนั้นเขา   
แลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ภิกษใุดนุงหมจีวรของทาน,  ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ภิกษใุดบริโภคบิณฑบาตของทาน,  ภิกษนุั้น   
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ภิกษใุดบริโภคบิณฑบาตของทาน,  ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได,   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ดังน้ี,  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ภิกษใุดใชสอยเสนาสนะของทาน,  ภิกษุ   
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ภิกษใุดใชสอยเสนาสนะของทาน,  ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได   
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ภิกษใุดบริโภคเคร่ืองยาอันเปนปจจยัของ   
#๑. ท่ี ฯลฯ และ นี้ ... ผูตองการทราบพิสดารพึงดูในเลม ๑ หนา ๔๖๘ ขอ (๒๗๙)    
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ภิกษไุขของทาน,  ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง   
ซ่ึงปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ภิกษใุดบริโภคเคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภกิษุไขของทาน ภิกษนุั้นเขาแลว ... ซ่ึงจตุตถ-   
ฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๓๓๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา วหิารของทานอันภิกษุใดอาศัย   
แลว ภกิษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... วิหารของทานอันภกิษุใดอาศัยแลว ภิกษนุั้นเขาแลว ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา จวีรของทานอันภกิษใุดใชสอยแลว   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... จีวรของทานอันภกิษใุดใชสอยแลว ภิกษนุั้นเขาแลว ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนัน้เขาแลว ... ซ่ึงจตุตถฌานใน   
สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
#๑. ท่ี ฯลฯ ไวนี้ พึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด    
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        ... เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนัน้เขาแลว ... ซ่ึงจตุตถฌานใน   
สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา เคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษไุขของทาน   
อันภิกษุใดบริโภคแลว ... ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําให   
แจง ซ่ึงปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... เคร่ืองยาอันเปนปจจยัของภิกษุไขของทานอันภกิษุใดบริโภคแลว ภกิษนุั้นเขาแลว ...   
ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๓๔๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวาย   
วิหารแลว ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึง   
ปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายวิหารแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ทานอาศัยภกิษุใดไดถวายจวีรแลว   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายจีวรแลว ภกิษุนัน้เขาแลว ... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายบิณฑบาต   
แลว ภกิษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน   
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว ภกิษนุัน้เขาแลว ... ซ่ึงจตุตถฌานใน   
สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
#๑. ท่ี ฯลฯ ไวนี้ พึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด   
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        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว   
ภิกษนุั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ...   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ภกิษุนัน้เขาแลว ... ซ่ึงจตุตถฌานใน   
สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนปุสัมบันวา ทานอาศัยภกิษุใดไดถวายเคร่ืองยาอัน   
เปนปจจยัของภิกษไุขแลว ภกิษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ   
ทําใหแจง ซ่ึงปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                        ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑-   
        ... ทานอาศัยภกิษุใด ไดถวายเคร่ืองยาอันเปนปจจัยของภิกษไุขแลว ภิกษุนั้นเขาแลว   
... ซ่ึงจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๔๑] ภกิษุบอกอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริงแกอุปสัมบัน ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                        มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        ________________   
#๑. ท่ี ฯลฯ ไวนี้ พึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด    
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                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๓๔๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร กําลังเปนผูกอการ   
ทะเลาะกับพระฉัพพัคคีย ทานตองอาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ แลวไดขอปริวาสเพื่ออาบัติ   
นั้นตอสงฆๆ ไดใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้นแกทาน. กแ็ลสมัยนั้น ในพระนครสาวัตถีมีสังฆภัต   
ของประชาชนหมูหนึ่ง ทานกําลังอยูปริวาส จึงนั่งทายอาสนะในโรงภัต พระฉัพพัคคียไดกลาว   
กะอุบาสกเหลานั้นวา ทานท้ังหลาย ทานพระอุปนันทศากยบุตรนัน่ เปนพระประจําตระกูลท่ี   
พวกทานสรรเสริญ ไดพยายามปลอยอสุจิดวยมือ บริโภคของท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ทานตอง   
อาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว ไดขออยูปริวาสเพื่ออาบัตินั้นตอสงฆๆ ไดใหปริวาสเพื่อ   
อาบัตินั้น แกทานแลว ทานกาํลังอยูปริวาส จึงนั่งทายอาสนะ.   
        บรรดาภกิษุท่ีมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก ็  
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดบอกอาบัติช่ัวหยาบของภกิษุแกอนุ-   
ปสัมบันเลา? แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามพระฉัพพัคคียวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา พวกเธอบอกอาบัติ   
ช่ัวหยาบของภกิษุแกอนุปสัมบัน จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงบอก   
อาบัติช่ัวหยาบของภิกษแุกอนุปสัมบันเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ไมเปนไปเพื่อความเล่ือม-   
ใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว-.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๕๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด บอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ แกอนุปสัมบัน เวนไว   
แตภกิษุไดรับสมมติ,  เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๔๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภกิษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ของภิกษุ คือ ของภิกษุรูปอ่ืน.   
        อาบัติท่ีช่ือวา ช่ัวหยาบ ไดแก ปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส ๑๓.   
        ท่ีช่ือวา อนุปสัมบัน คือ เวนภิกษุและภกิษุณี นอกนัน้ช่ือวาอนุปสัมบัน.   
        บทวา บอก คือ บอกแกสตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต.   
        บทวา เวนไวแตภกิษุไดรับสมมติ คือ ยกเวนแตภกิษุท่ีสงฆสมมติ.   
                                บทภาชนีย   
        [๓๔๔] การสมมติภิกษุ กําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุลก็มี,  การสมมติภิกษุ กําหนด   
สกุล ไมกําหนดอาบัติก็มี,  การสมมติภิกษุ กําหนดอาบัตแิละกําหนดสกุลก็มี,  การสมมติภิกษุ   
ไมกําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุลก็มี.   
        ท่ีช่ือวา กาํหนดอาบัติ คือ สงฆกําหนดอาบัติวา พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทานี้.   
        ท่ีช่ือวา กาํหนดสกุล คือ สงฆกําหนดสกุลวา พึงบอกในสกุลมีจํานวนเทานี้.   
        ท่ีช่ือวา กาํหนดอาบัตแิละกําหนดสกลุ คือ สงฆกําหนดอาบัตแิละกําหนดสกุลไว   
วา พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทานี้ ในสกลุมีจํานวนเทานี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมกําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุล คือ สงฆไมไดกําหนดอาบัติ และไมได   
กําหนดสกุลไววา พงึบอกตามจํานวนอาบัติเทานี้ ในสกลุมีจํานวนเทานี้.   
        [๓๔๕] ในการกําหนดอาบัติ ภิกษุบอกอาบัติอ่ืนนอกจากอาบัติท่ีสงฆกําหนดไว ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.    
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        ในการกําหนดสกุล ภิกษุบอกในสกุลอ่ืนนอกจากสกุลท่ีสงฆกําหนดไว ตองอาบัติ-   
ปาจิตตีย.   
        ในการกําหนดอาบัตแิละกําหนดสกุล ภิกษุบอกอาบัตินอกจากอาบัติท่ีสงฆกําหนดให   
ในสกุลนอกจากสกุลท่ีสงฆกําหนดให ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ในการไมกําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุล บอก ไมตองอาบัติ.   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๓๔๖] อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวาอาบัติช่ัวหยาบ บอกแกอนุปสัมบัน เวนไวแต   
ภิกษไุดรับสมมติ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุสงสัย บอกแกอนปุสัมบัน เวนไวแตภิกษุไดรับสมมติ,  ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวามิใชอาบัติช่ัวหยาบ บอกแกอนุปสัมบัน เวนไวแตภกิษุ   
ไดรับสมมติ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        [๓๔๗] ภิกษุบอกอาบัติไมช่ัวหยาบ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุบอกอัชฌาจารที่ช่ัวหยาบกต็าม ไมช่ัวหยาบก็ตาม แกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อาบัติไมช่ัวหยาบ ภกิษสํุาคัญวา อาบัติช่ัวหยาบ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อาบัติไมช่ัวหยาบ ภกิษสุงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อาบัติไมช่ัวหยาบ ภกิษสํุาคัญวา อาบัติไมช่ัวหยาบ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๔๘] ภิกษุบอกวัตถุ ไมบอกอาบัติ ๑ ภิกษุบอกอาบัติ ไมบอกวัตถุ ๑ ภิกษไุดรับ   
สมมติ ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ________________    
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                        ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี   
        [๓๔๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดยี เขตรัฐ   
อาฬวี. คร้ังน้ัน พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีชวยกนัทํานวกรรม ขุดเองบาง ใหคนอ่ืนขุดบางซ่ึงปฐพี.   
คนท้ังหลายพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงได   
ขุดเองบาง ใหคนอ่ืนขุดบางซ่ึงปฐพี? พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมเบียดเบียนอินทรีย   
อยางหนึ่ง ซ่ึงมีชีวะ. ภิกษุท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ี   
เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุชาวรัฐอาฬวจีึงไดขุดเองบาง ใหคนอ่ืนขุดบางซ่ึงปฐพีเลา? แลวกราบ   
ทูลเนื้อความนัน้แดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขาววาพวกเธอขุดเองบาง ใหคนอ่ืนขุด   
บางซ่ึงปฐพี จริงหรือ?   
        ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดขุด   
เองบาง ใหคนอ่ืนขุดบางซ่ึงปฐพีเลา? เพราะคนทั้งหลายสําคัญในปฐพวีามีชีวะ การกระทํา   
ของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่ง   
ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว-.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ขุดก็ดี ใหขุดกด็ี ซ่ึงปฐพี,  เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ.   
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๕๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ปฐพี ไดแกปฐพี ๒ อยาง คือ ปฐพีแทอยางหนึ่ง ปฐพีไมแทอยางหนึ่ง.   
        ท่ีช่ือวา ปฐพีแท คือ มีดนิรวนลวน มีดนิเหนยีวลวน มีหินนอย มีกรวดนอย   
มีกระเบื้องนอย มีแรนอย มีทรายนอย มีดนิรวนมาก มีดนิเหนยีวมาก แมดินท่ียังไมไดเผาไฟ   
ก็เรียกวา ปฐพีแท.   
        กองดินรวนกด็ี กองดนิเหนียวก็ดี ท่ีฝนตกรดเกิน ๔ เดือนมาแลว แมนี้ก็เรียกวา   
ปฐพีแท.   
        ท่ีช่ือวา ปฐพีไมแท คือเปนหินลวน เปนกรวดลวน เปนกระเบ้ืองลวน เปนแรลวน   
เปนทรายลวน มีดินรวนนอย มีดินเหนียวนอย มีหินมาก มีกรวด มีกระเบ้ือง มีแร มีทรายมาก   
แมดินท่ีเผาไฟแลว ก็เรียกวา ปฐพีไมแท.   
        กองดินรวนกด็ี กองดนิเหนียวก็ดี ท่ีฝนตกรดยังหยอนกวา ๔ เดือน,  แมนีก้็เรียกวา   
ปฐพีไมแท.   
        [๓๕๑] บทวา ขุด คือ ขุดเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหขุด คือ ใชใหคนอื่นขุด ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ส่ังคร้ังเดียว เขาขุดแมหลายคร้ัง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๓๕๒] ปฐพี ภกิษุสําคัญวา ปฐพี ขุดเองก็ดี ใชใหเขาขุดก็ดี ทําลายเองก็ดี   
ใชใหเขาทําลายก็ดี เผาไฟเองก็ดี ใชใหเขาเผาไฟก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ปฐพี ภกิษุสงสัย ขุดเองก็ดี ใชใหเขาขุดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใชใหเขาทําลายก็ดี   
เผาไฟเองก็ดี ใชใหเขาเผาไฟก็ดี ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        ปฐพี ภกิษุสําคัญวา มิใชปฐพี ขุดเองก็ดี ใชใหเขาขุดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใชให   
เขาทําลายก็ดี เผาไฟเองก็ดี ใชใหเขาเผาไฟก็ดี ไมตองอาบัติ.    
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        มิใชปฐพี ภิกษุสําคัญวา ปฐพี ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชปฐพี ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        มิใชปฐพี ภิกษุสําคัญวามิใชปฐพี ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๕๓] ภิกษกุลาววา ทานจงรูดินนี้ ทานจงใหดินนี้ ทานจงนําดนินี้มา เรามีความ   
ตองการดวยดนินี้ ทานจงทําดินนี้ใหเปนกปัปยะ ดังน้ี ๑ ภิกษไุมแกลง ๑ ภิกษุไมมีสติ ๑   
ภิกษไุมรู ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี  ๑ จบ.   
                        ______________   
                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. มุสาวาทสิกขาบท     วาดวยพดูเท็จ   
        ๒. โอมสวาทสิกขาบท     วาดวยพดูเสียดสี   
        ๓. เปสุญญสิกขาบท     วาดวยพดูสอเสียด   
        ๔. ปทโสธัมมสิกขาบท     วาดวยสอนธรรมวาพรอมกัน   
        ๕. ปฐมสหเสยยสิกขาบท     วาดวยนอนรวมกับอนุปสัมบัน   
        ๖. ทุติยสหเสยยสิกขาบท     วาดวยนอนรวมกับมาตุคาม   
        ๗. ธัมมเทสนาสิกขาบท     วาดวยแสดงธรรม   
        ๘. ภูตาโรจนสิกขาบท     วาดวยบอกอุตตริมนุสสธรรม   
        ๙. ทุฏุลลาโรจนสิกขาบท     วาดวยบอกอาบัติช่ัวหยาบ   
        ๑๐. ปฐวขีณนสิกขาบท     วาดวยขุดดนิ   
                        ______________    
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                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๒   
                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี   
        [๓๕๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดยี เขตรัฐ   
อาฬวี. คร้ังน้ัน พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีทํานวกรรม ตัดตนไมเองบาง ใหคนอ่ืนตัดบาง.   
แมภิกษุชาวรัฐอาฬวีรูปหนึ่งก็ตัดตนไม. เทวดาผูสิงสถิตอยูท่ีตนไมนั้น ไดกลาวคํานี้กะภกิษุนัน้   
วา ทานเจาขา ทานประสงคจะทําท่ีอยูของทาน โปรดอยาตัดตนไมอันเปนท่ีอยูของขาพเจาเลย.   
ภิกษุรูปนั้นไมเช่ือฟงไดตัดลงจนได แลฟนถูกแขนทารกลูกของเทวดานั้น. เทวดาไดคิดข้ึนวา   
ถากระไรเราพงึปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย ณ ท่ีนี้แหละ แลวคิดตอไปวา กก็ารท่ีเราจะพึงปลงชีวิต   
ภิกษุรูปนี้เสีย ณ ท่ีนี้นัน้ไมสมควรเลย ถากระไรเราควรกราบทูลเร่ืองนี้แดพระผูมีพระภาค   
ดั่งนั้นเทวดานัน้จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวกราบทลูเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        พระผูมีพระภาคทรงประทานสาธุการวา ดีแลวๆ เทวดา ดนีักหนาท่ีทานไมปลงชีวิต   
ภิกษุรูปนั้น ถาทานปลงชีวิตภิกษุรูปนั้นในวันนี้ ตวัทานจะพึงไดรับบาปเปนอันมาก ไปเถิด   
เทวดา ตนไมในโอกาสโนนวางแลว ทานจงเขาไปอยูท่ีตนไมนั้น.   
        ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พวกพระสมณะเช้ือสายพระ-   
ศากยบุตรจึงไดตัดตนไมเองบาง ใหคนอ่ืนตัดบาง? พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรท้ังหลาย   
ยอมเบียดเบียนอินทรีย อยางหนึ่งซ่ึงมีชีวะ. ภกิษุท้ังหลายไดยินพวกเขาเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาอยู บรรดาท่ีมักนอย ... ตางพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พวกภกิษุชาว   
รัฐอาฬวี จึงไดตัดตนไมเองบาง ใหคนอ่ืนตัดบาง? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขาววา พวกเธอตดัเองบาง ใหคนอ่ืน   
ตัดบาง ซ่ึงตนไม จริงหรือ?   
        ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงได   
ตัดเองบาง ใหคนอ่ืนตัดบาง ซ่ึงตนไม? เพราะคนทั้งหลายสําคัญในตนไมวามีชีวะ การกระทํา   
ของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใส   
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว-.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๖๐. ๑. เปนปาจิตตีย ในเพราะพรากภูตคาม.   
                        เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๕๕] ท่ีช่ือวา ภูตคาม ไดแกพืช ๕ ชนิด พืชเกิดจากเงา ๑ พืชเกดิจากตน ๑   
พืชเกิดจากขอ ๑ พืชเกดิจากยอด ๑ พืชเกดิจากเมล็ดเปนท่ีครบหา ๑.   
        ท่ีช่ือวา พชืเกิดจากเงา ไดแก ขม้ิน ขิง วานน้ํา วานเปราะ อุตพิด ขา แฝก   
แหวหมู,  หรือแมพืชอยางอ่ืนใดซ่ึงเกดิท่ีเงา งอกท่ีเงา นัน่ช่ือวา พืชเกดิจากเงา.   
        ท่ีช่ือวา พชืเกิดจากตน ไดแก ตนโพธ์ิ ตนไทร ตนดปีลี ตนมะเดื่อ ตนเตาราง   
ตนมะขวดิ,  หรือแมพืชอยางอ่ืนใดซ่ึงเกดิท่ีตน งอกท่ีตน นั่นช่ือวา พืชเกิดจากตน.   
        ท่ีช่ือวา พชืเกิดจากขอ ไดแก ออย ไมไผ ไมออ หรือแมพืชอยางอ่ืนใดซ่ึงเกดิ   
ท่ีขอ งอกท่ีขอ นั่นช่ือวา พืชเกิดจากขอ.   
        ท่ีช่ือวา พชืเกิดจากยอด ไดแก ผักบุงลอม แมงลัก เถาหญานาง,  หรือแมพืช   
อยางอ่ืนใดซ่ึงเกิดท่ียอด งอกท่ียอด นัน่ช่ือวา พืชเกิดจากยอด.   
        ท่ีช่ือวา พชืเกิดจากเมล็ด ไดแกขาว ถ่ัว งา หรือแมพืชอยางอ่ืนใดซ่ึงเกิดท่ีเมล็ด   
งอกท่ีเมล็ด นัน่ช่ือวา พืชเกดิจากเมล็ด เปนท่ีครบหา.    
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                                บทภาชนีย   
        [๓๕๖] พืช ภิกษุสําคัญวาพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอ่ืนตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอ่ืน   
ทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอ่ืนตมก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        พืช ภิกษสุงสัย ตัดเองกด็ี ใหคนอ่ืนตดัก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอ่ืนทําลายก็ดี   
ตมเองก็ดี ใหคนอ่ืนตมก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        พืช ภิกษสํุาคัญวา ไมใชพืช ตัดเองกด็ี ใหคนอ่ืนตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอ่ืน   
ทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอ่ืนตมก็ดี ไมตองอาบัติ.   
        ไมใชพืช ภิกษุสําคัญวาพืช ตัดเองกด็ี ใหคนอ่ืนตัดกด็ี ทําลายเองกด็ี ใหคนอ่ืน   
ทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอ่ืนตมก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชพืช ภิกษุสงสัย ตดัเองก็ดี ใหคนอ่ืนตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอ่ืนทําลายกด็ี   
ตมเองก็ดี ใหคนอ่ืนตมก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชพืช ภิกษุสําคัญวา ไมใชพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอ่ืนตัดก็ด ีทําลายเองก็ดี ให   
คนอ่ืนทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอ่ืนตมกด็ี ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๕๗] ภิกษกุลาววา ทานจงรูพืชนี้ ทานจงใหพืชนี้ ทานจงนําพชืนี้มา เรามีความ   
ตองการดวยพชืนี้ ทานจงทําพืชนี้ใหเปนกปัปยะดังนี้ ๑ ภิกษไุมแกลงพราก ๑ ภกิษทํุาเพราะ   
ไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        ______________    
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                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระฉันนะ   
        [๓๕๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร   
โกสัมพี. คร้ังนั้น ทานพระฉันนะประพฤติอนาจารเอง แลวถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลาง   
สงฆ กลับเอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือนวา ใครตอง ตองอะไร? ตองเพราะเร่ืองอะไร? ตอง   
อยางไร? ทานท้ังหลายวาใคร? วาเร่ืองอะไร?   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะถูก   
ไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ จึงเอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือนวา ใครตอง? ตอง   
อะไร? ตองเพราะเร่ืองอะไร? ตองอยางไร? ทานทั้งหลายวาใคร? วาเร่ืองอะไร? ดังนีเ้ลา?   
แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอถูกไตสวน   
เพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ กลับเอาเร่ืองอ่ืนมาพดูกลบเกล่ือนวา ใครตอง? ... วาเร่ืองอะไร?   
ดังนี้ จริงหรือ?   
        ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอเม่ือถูกไตสวนเพราะตอง   
อาบัติในทามกลางสงฆ จึงเอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือนวา ใครตอง? ... วาเร่ืองอะไร? ดังนี้   
เลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส ... คร้ันทรง   
ติเตียนแลว ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถากระนัน้ สงฆจงยก   
อัญญวาทกกรรมแกภกิษุฉันนะ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงยกอัญญวาทกกรรมอยางนี-้    
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                        กรรมวาจาลงอัญญวาทกกรรม   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภกิษุฉันนะน้ีถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม-   
กลางสงฆ กลับเอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือน. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว.   
สงฆพึงยกอัญญวาทกกรรมแกภกิษุฉันนะ นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภกิษุฉันนะน้ีถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม   
กลางสงฆ กลับเอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือน. สงฆยกอัญญวาทกกรรมแกภกิษุฉันนะ.   
การยกอัญญวาทกกรรมแกภกิษุฉันนะ ชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไม   
ชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงพูด.   
        อัญญวาทกกรรมอันสงฆยกแลวแกภิกษุฉันนะ ชอบแกสงฆ, เหตุนั้นจึงนิ่ง,   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        [๓๕๙] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะ โดยอเนกปริยายดั่งนีแ้ลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ... แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๖๑. ๒. ก. เปนปาจิตตียในเพราะความเปนผูกลาวคําอ่ืน.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉันนะ จบ.   
                        _______________   
                        เร่ืองพระฉันนะ   
        [๓๖๐] อนึ่ง โดยสมัยนัน้แล ทานพระฉันนะถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลาง   
สงฆ คิดวา เม่ือเราเอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือนจกัตองอาบัติ จึงนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก.   
บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะถูกไตสวน    
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เพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ จึงนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบากเลา? แลวกราบทูลเนือ้ความนั้น   
แดพระผูมีพระภาค-.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอเม่ือถูกไตสวน   
เพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ ไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก จริงหรือ?   
        ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอเม่ือถูกไตสวนเพราะ   
ตองอาบัติในทามกลางสงฆ จึงไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ... คร้ันทรงติเตียนแลว ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะ-   
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถากระนั้นสงฆจงยกวิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงยกวเิหสกกรรมอยางนี้:-   
                        กรรมวาจาลงวิเหสกกรรม   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจาวาดังนี้:-   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภกิษุฉันนะน้ีถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม   
กลางสงฆ ไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆ   
พึงยกวิเหสกกรรมแกภกิษุฉันนะ นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภกิษุฉันนะน้ีถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม   
กลางสงฆ ไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก. สงฆยกวเิหสกกรรมแกภกิษุฉันนะ. การยก   
วิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ ชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทาน   
ผูใด, ทานผูนัน้พึงพูด.   
        วิเหสกกรรมอันสงฆยกแลวแกภิกษฉัุนนะ ชอบแกสงฆ, เหตุนัน้จึงนิ่ง,   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
        [๓๖๑] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะ โดยอเนกปริยายดั่งนีแ้ลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดงันี:้-    
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                                พระอนบัุญญัติ   
        ๖๑. ๒. ข. เปนปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูกลาวคําอ่ืน ในเพราะความ   
เปนผูใหลําบาก.   
                        เร่ืองพระฉันนะ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๖๒] ท่ีช่ือวา เปนผูกลาวคําอ่ืน คือ ภิกษเุม่ือถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ   
ณ ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเร่ืองนั้น ไมปรารถนาจะเปดเผยเร่ืองนั้น จึงเอาเร่ืองอ่ืน   
มาพูดกลบเกล่ือนวา ใครตอง ตองอะไร ตองในเพราะเร่ืองอะไร ตองอยางไร ทานท้ังหลาย   
วาใคร วาเร่ืองอะไร, ดังนี้ นีช่ื่อวา เปนผูกลาวคําอ่ืน.   
        [๓๖๓] ท่ีช่ือวา เปนผูใหลําบาก คือ ภกิษุเม่ือถูกไตสวนในเพราะวตัถุหรืออาบัติ   
ณ ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเร่ืองนั้น ไมปรารถนาจะเปดเผยเร่ืองนั้น จึงนิ่งเสีย   
ทําใหสงฆลําบาก นี่ช่ือวา เปนผูใหลําบาก.   
                                บทภาชนีย   
        [๓๖๔] เม่ือสงฆยังไมยกอัญญวาทกกรรม ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ   
ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเร่ืองนัน้ ไมปรารถนาจะเปดเผยเร่ืองนั้น จึงเอาเร่ืองอ่ืนมา   
พูดกลบเกล่ือนวา ใครตอง ตองอะไร ตองในเพราะเร่ืองอะไร ตองอยางไร ทานท้ังหลายวา   
ใคร วาเร่ืองอะไร ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เม่ือสงฆยังไมยกวเิหสกกรรม ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ ทามกลางสงฆ   
ไมปรารถนาจะบอกเร่ืองนัน้ ไมปรารถนาจะเปดเผยเร่ืองนั้น จึงนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๓๖๕] เม่ือสงฆยกอัญญวาทกกรรมแลว ภกิษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ   
ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเร่ืองนัน้ ไมปรารถนาจะเปดเผยเร่ืองนั้น จึงเอาเร่ืองอ่ืนมา   
พูดกลบเกล่ือนวา ใครตอง ... วาเร่ืองอะไร ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        เม่ือสงฆยกวิเหสกกรรมแลว ภกิษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ ทามกลางสงฆ   
ไมปรารถนาจะบอกเร่ืองนัน้ ไมปรารถนาจะเปดเผยเร่ืองนั้น จึงนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๓๖๖] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย. ในเพราะ   
ความเปนผูกลาวคําอ่ืน ในเพราะความเปนผูใหลําบาก.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูกลาวคําอ่ืน ใน   
เพราะความเปนผูใหลําบาก.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความ   
เปนผูกลาวคําอ่ืน ในเพราะความเปนผูใหลําบาก.   
                                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภกิษสํุาคัญวากรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ-.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัย ตองอาบัติทุกกฏ-.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ-.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๖๗] ภกิษุไมเขาใจจึงถาม ๑ ภิกษุอาพาธใหการไมได ๑ ภกิษไุมใหการดวยคิดวา   
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง หรือความววิาทจักมีแกสงฆ ๑ ภิกษุไมใหการ   
ดวยคิดวา จักเปนสังฆเภท หรือสังฆราชี ๑ ภิกษไุมใหการดวยคิดวา สงฆจักทํากรรมโดยไม-   
ชอบธรรม โดยเปนวรรค หรือจักไมทํากรรมแกภกิษุผูควรแกกรรม ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        __________________    
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                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร   
        [๓๖๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้นทานพระทัพพมัลลบุตรจัดแจง   
เสนาสนะและแจกภัตรแกสงฆ. สมัยนั้น พระเมตติยะและพระภุมมชกะเปนผูบวชใหม และมี   
บุญนอย. เสนาสนะของสงฆท่ีเลวและอาหารที่ทรามยอมตกมาถึงเธอท้ังสอง. เธอท้ังสองจึงให   
ภิกษุท้ังหลายเพงโทษทานพระทัพพมัลลบุตรวา จัดเสนาสนะตามความพอใจ และแจกภัตรตาม   
ความพอใจ. บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระเมตติยะ   
และพระภุมมชกะจึงไดใหภกิษุท้ังหลายโพนทะนาทานพระทัพพมัลลบุตรเลา? แลวกราบทูลเนื้อ   
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภมุมชกะวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ขาววาพวกเธอใหภกิษุท้ังหลายโพนทะนาภกิษทัุพพมัลลบุตร จริงหรือ?   
        พระเมตติยะและพระภมุมชกะทูลรับวา จริง พระพทุธเจา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงใหภิกษุ   
ท้ังหลายเพงโทษภิกษุทัพพมัลลบุตร? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๖๒. ๓. ก. เปนปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร จบ.   
                        เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร (ตอ)   
        [๓๖๙] กส็มัยนั้น พระเมตติยะและพระภุมมชกะคิดวา ภิกษุท้ังหลาย จักเช่ือฟงดวย   
พระบัญญัติเพยีงเทานีว้า พระผูมีพระภาคทรงหามการใหโพนทะนาแลว จึงบนวาทานพระ-   
ทัพพมัลลบุตรอยูใกลๆ ภกิษท้ัุงหลายวา พระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะตามความพอใจ และ   
แจกภัตรตามความพอใจ บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ-   
เมตติยะและพระภุมมชกะจึงไดบนวาทานพระทัพพมัลลบุตรอยูเลา? แลวกราบทูลเนือ้ความนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภมุมชกะวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ขาววา พวกเธอบนวาภกิษุทัพพมลับุตร จริงหรือ?   
        พระเมตติยะและพระภมุมชกะทูลรับวา จริง พระพทุธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงยังไดบนวา   
ภิกษุทัพพมัลลบุตรอยูเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๖๒. ๓. ข. เปนปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา ในเพราะ   
ความเปนผูบนวา.   
                        เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร (ตอ) จบ.   
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๗๐] ท่ีช่ือวา ความเปนผูใหโพนทะนา คือ อุปสัมบันผูอันสงฆสมมติแลวให   
เปนผูจัดเสนาสนะ เปนผูแจกอาหาร แจกยาคู แจกผลไม แจกของเค้ียว หรือแจกของ   
เล็กนอยก็ตาม. ภิกษุประสงคจะแสโทษ ใหอัปยศ ใหเกอเขิน จึงใหโพนทะนากด็ี บนวาก็ดี   
ซ่ึงอุปสัมบัน, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๓๗๑] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม, ตองอาบัติปาจิตตีย ใน   
เพราะความเปนผูใหโพนทะนา ในเพราะความเปนผูบนวา.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา   
ในเพราะความเปนผูบนวา.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม, ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความ   
เปนผูใหโพนทะนา ในเพราะความเปนผูบนวา.   
                                ทุกกฏ   
        [๓๗๒] ภิกษใุหโพนทะนา หรือบนวาอนุปสัมบัน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อุปสัมบันผูอันสงฆมิไดสมมติใหเปนผูจัดเสนาสนะ เปนผูแจกอาหาร แจกยาคู แจก   
ผลไม แจกของเค้ียว หรือแจกของเล็กนอยก็ตาม ภกิษุประสงคจะแสโทษ ทําใหอัปยศ ทําให   
เกอเขิน จึงใหโพนทะนาก็ด,ี บนวากด็ี ซ่ึงอุปสัมบัน. หรืออนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบันผูอันสงฆสมมติก็ดี มิไดสมมติก็ดี ใหเปนผูจัดเสนาสนะ เปนผูแจกอาหาร   
แจกยาคู แจกผลไม แจกของเคี้ยว หรือแจกของเล็กนอยกต็าม ภิกษุประสงคจะแสโทษ   
ทําใหอัปยศ ทําใหเกอเขิน จงึใหโพนทะนาก็ด,ี บนวาก็ด ีซ่ึงอุปสัมบันหรืออนุปสัมบัน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ    
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        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัย, ตองอาบัติทุกกฏ ...   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๗๓] ภิกษุผูใหโพนทะนา หรือบนวาภกิษุผูมีปกติทําเพราะฉันทาคติ โทสาคติ   
โมหาคติ ภยาคติ ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        __________________    
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                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองภิกษุมากรูป   
        [๓๗๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น เปนฤดหูนาว ภิกษุท้ังหลายจัดต้ังเสนาสนะ   
ในท่ีกลางแจง ผิงกายอยู, คร้ันเขาบอกภัตตกาล เม่ือจะหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอ่ืนเก็บ   
ซ่ึงเสนาสนะนัน้ ไมบอกมอบหมายแลวหลีกไป เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ. บรรดาภิกษุ   
ท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายจัดต้ังเสนาสนะในท่ีแจงแลว   
เม่ือจะหลีกไปจึงไดไมเก็บเอง ไมใหคนอ่ืนเก็บ ซ่ึงเสนาสนะนัน้ ไมบอกมอบหมาย แลวหลีก   
ไป? เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ. แลวกราบทูลเนือ้ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุท้ังหลาย   
จัดต้ังเสนาสนะในท่ีแจงแลว, เม่ือจะหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอ่ืนเกบ็ ซ่ึงเสนาสนะนั้น   
ไมบอกมอบหมาย แลวหลีกไป เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน โมฆบุรุษเหลานั้น จัดต้ัง   
เสนาสนะในท่ีแจงแลว. เม่ือจะหลีกไป จึงไดไมเกบ็เอง ไมใหคนอ่ืนเกบ็ ซ่ึงเสนาสนะนั้น   
ไมบอกมอบหมายแลวหลีกไปเลา? เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ. การกระทําของพวก   
โมฆบุรุษนั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใส   
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๖๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใดวางไวแลวก็ดี ใหวางไวแลวกด็ี ซ่ึงเตียงกด็ี ตั่งก็ดี   
ฟูกก็ดี เกาอ้ีกด็ี อันเปนของสงฆในท่ีแจง เม่ือหลีกไปไมเก็บเองก็ดี ไมใหเก็บกด็ี   
ซ่ึงเสนาสนะท่ีวางไวนั้น หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษุมากรูป จบ.   
                        พระพุทธานญุาตใหเก็บเสนาสนะ   
        [๓๗๕] ก็สมัยนั้น ภิกษุท้ังหลายอยูในท่ีแจง รีบเก็บเสนาสนะกอนกาลอันสมควร.   
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้น ผูรีบเก็บเสนาสนะกอนกาลอันสมควร, คร้ัน   
แลวจึงทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับส่ังกะภกิษุ   
ท้ังหลายวา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหเก็บเสนาสนะไวในปะรําหรือท่ีโคนไม หรือ   
ในท่ีซ่ึงนกกาหรือนกเหยีย่วจะไมถายมูลรดไดตลอด ๘ เดือน ซ่ึงกําหนดวามิใชฤดูฝน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๗๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อันเปนของสงฆ ไดแก ของท่ีเขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.   
        ท่ีช่ือวา เตียง ไดแก เตียง ๔ ชนิด คือ เตียงมีแมแครสอดเขาในขา ๑ เตียงมี   
แครเนื่องเปนอันเดียวกนักับขา ๑ เตียงมีขาดังกามปู ๑ เตียงมีขาจรดแมแคร ๑.   
        ท่ีช่ือวา ตัง่ ไดแก ตั่ง ๔ ชนิด คือ ตั่งมีแมแครสอดเขาในขา ๑ ตั่งมีแมแครเนื่อง   
เปนอันเดยีวกนักับขา ๑ ตั่งมีขาดังกามปู ๑ ตั่งมีขาจรดแมแคร ๑.   
        ท่ีช่ือวา ฟกู ไดแก ฟกู ๕ ชนิด คือ ฟูกขนสัตว ๑ ฟกูเปลือกไม ๑ ฟกูเศษผา ๑   
ฟูกหญา ๑ ฟูกใบไม ๑.    
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        ท่ีช่ือวา เกาอ้ี ไดแก เกาอ้ีท่ีเขาถักรวมใน สําเร็จดวยเปลือกไมก็มี สําเร็จดวยหญา   
คมแฝกก็มี สําเร็จดวยหญามุงกระตายก็มี สําเร็จดวยหญาปลองก็มี.   
        บทวา วางไวแลว คือ วางไวเอง.   
        บทวา ใหวางไวแลว คือ ใหคนอ่ืนวางไว.   
        ใชอนุปสัมบันใหวาง เปนธุระของอนุปสัมบันผูวาง.   
        ใชอุปสัมบันใหวาง เปนธุระของอุปสัมบันผูวาง.   
        คําวา เม่ือหลีกไป ไมเกบ็เอง ซ่ึงเสนาสนะท่ีวางไวนัน้ คือ ไมเก็บดวยตนเอง.   
        คําวา ไมใหเก็บ คือ ไมใหคนอ่ืนเก็บ.   
        คําวา หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย ความวา ภิกษไุมบอกมอบหมายภกิษุ สามเณร   
หรือคนทําการวัด แลวเดนิลวงเลฑฑุบาตของมัชฌิมบุรุษไป, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๓๗๗] เสนาสนะของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ วางไวเองก็ดี ใหคนอ่ืนวางไวก็ดี   
ในท่ีแจง, เม่ือหลีกไป ไมเกบ็เองก็ดี ไมใหคนอ่ืนเก็บก็ดี ซ่ึงเสนาสนะนัน้ หรือไมไดบอก   
มอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เสนาสนะของสงฆ ภิกษุสงสัย วางไวเองก็ดี ใหคนอ่ืนวางไวกด็ี ในท่ีแจง เม่ือ   
หลีกไป ไมเกบ็เองก็ดี ไมใหคนอ่ืนเก็บก็ดี ซ่ึงเสนาสนะนัน้ หรือไมไดบอกมอบหมาย ไปเสีย   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เสนาสนะของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล วางไวเองก็ดี ใหคนอ่ืนวางไวกด็ี ในท่ีแจง   
เม่ือหลีกไป ไมเก็บเองกด็ี ไมใหคนอ่ืนเกบ็ก็ดี ซ่ึงเสนาสนะน้ันหรือไมไดบอกมอบหมาย   
ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษวุางไวเองกด็ี ใหคนอ่ืนวางไวก็ด ีซ่ึงเคร่ืองลาดรักษาผิวพืน้กด็ี เคร่ืองลาดเตียง   
ก็ดี เคร่ืองลาดพื้นก็ดี เส่ือออนก็ดี ทอนหนังก็ดี เคร่ืองเช็ดเทาก็ดี ตั่งกระดานก็ดี ในท่ีแจง   
เม่ือหลีกไป ไมเก็บเองกด็ี ไมใหคนอ่ืนเกบ็ก็ดี ซ่ึงเคร่ืองลาดรักษาผิวพืน้เปนตนนั้น หรือ   
ไมไดบอกมอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติทุกกฏ.   
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        ติกะทุกกฏ   
        เสนาสนะของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เสนาสนะของบุคคล ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เสนาสนะของบุคคล  ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ... ตองอาบัติทุกกฏ เพราะเปนของ   
สวนตัวของผูอ่ืน.   
        เสนาสนะเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๗๘] ภิกษเุก็บเองแลวไป ๑ ภกิษใุหคนอ่ืนเก็บแลวไป ๑ ภกิษบุอกมอบหมาย   
แลวไป ๑ ภิกษุเอาออกผ่ึงแดดไว ไปดวยต้ังใจจกักลับมาเก็บ ๑ เกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน ๑  ภิกษุ   
มีอันตราย ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        __________________    
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                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย   
        [๓๗๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระสัตตรสวัคคียมีพวก ๑๗ รูปเปนสหาย   
กัน เม่ืออยูก็อยูพรอมกัน เม่ือหลีกไปกห็ลีกไปพรอมกัน. พวกเธอปูท่ีนอนในวิหารเปนของสงฆ   
แหงหนึ่งแลว เม่ือหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอ่ืนเก็บซ่ึงท่ีนอนนั้น ไมไดบอกมอบหมาย   
หลีกไป เสนาสนะถูกปลวกกัด. บรรดาภกิษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉน พระสัตตรสวัคคีย ปูท่ีนอนในวิหารเปนของสงฆแลว เม่ือหลีกไป ไมเก็บเอง ไมให   
คนอื่นเก็บ ซ่ึงท่ีนอนนั้น ไมไดบอกมอบหมาย หลีกไปแลว? เสนาสนะจึงไดถูกปลวกกัด.   
แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุสัตตรสวัคคีย   
ปูท่ีนอนในวิหารอันเปนของสงฆแลว เม่ือหลีกไป ไมเกบ็เอง ไมใหคนอื่นเก็บ ซ่ึงท่ีนอนนั้น   
ไมบอกมอบหมาย หลีกไปแลว. เสนาสนะถูกปลวกกดั จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย โมฆบุรุษเหลานั้น ปูท่ีนอนไวใน   
วิหารเปนของสงฆแลว เม่ือหลีกไป ไฉน จึงไมเก็บเอง ไมใหคนอ่ืนเกบ็ ไมบอกมอบหมาย   
หลีกไปเสีย. เสนาสนะจึงไดถูกปลวกกัด. การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเม่ือ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๖๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด ปูแลวกด็ี ใหปูแลวก็ดี ซ่ึงท่ีนอนในวิหารเปน   
ของสงฆ, เม่ือหลีกไป ไมเกบ็เองก็ดี ไมใหเก็บก็ดี ซ่ึงท่ีนอนอันปูไวนั้น หรือไม   
บอกมอบหมาย ไปเสีย, เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๘๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา เปนของสงฆ ไดแก วิหารที่เขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีนอน ไดแก ฟกู เคร่ืองลาดรักษาผิวพืน้ เคร่ืองลาดเตียง เคร่ืองลาดพ้ืน   
เส่ือออน ทอนหนัง ผาปูนั่ง ผาปูนอน เคร่ืองลาดทําดวยหญา เคร่ืองลาดทําดวยใบไม.   
        บทวา ปู คือ ปูเอง.   
        บทวา ใหปู คือ ใหคนอ่ืนปู.   
        คําวา เม่ือหลีกไป ไมเกบ็เอง ซ่ึงท่ีนอนอันปูไวนั้น คือไมเก็บดวยตนเอง.   
        คําวา ไมใหเก็บ คือ ไมใหคนอ่ืนเก็บ.   
        คําวา หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย ความวา ภิกษไุมบอกมอบหมายภกิษุ สามเณร   
หรือคนทําการวัด เดนิเลยเคร่ืองลอมแหงอารามท่ีเขาลอม ตองอาบัติปาจิตตีย เดนิเลยอุปจาร   
แหงอารามท่ีเขาไมไดลอม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๓๘๑] วหิารเปนของสงฆ ภิกษุสําคัญวาเปนของสงฆ ปูเองก็ดี ใหคนอ่ืนปูกด็ี ซ่ึง   
ท่ีนอน. เม่ือหลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอ่ืนเก็บก็ดี ซ่ึงท่ีนอนอันปูไวนั้น หรือไมบอก   
มอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        วิหารเปนของสงฆ ภิกษุสงสัย ปูเองก็ดี ใหคนอ่ืนปูก็ดี ซ่ึงท่ีนอน, เม่ือหลีกไป   
ไมเก็บเองกด็ี ไมใหคนอ่ืนเกบ็ก็ดี ซ่ึงท่ีนอนอันปูไวนั้น หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        วิหารเปนของสงฆ ภิกษุสําคัญวาเปนของบุคคล ปูเองก็ดี ใหคนอ่ืนปูก็ดี ซ่ึงท่ีนอน,   
เม่ือหลีกไป ไมเก็บเองกด็ี ไมใหคนอ่ืนเกบ็ก็ดี ซ่ึงท่ีนอนอันปูไวนั้น หรือไมบอกมอบหมาย   
ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุปูเองก็ดี ใหคนอ่ืนปูก็ดี ซ่ึงท่ีนอน ในอุปจารวหิารก็ดี ในโรงฉันก็ดี ในมณฑป   
ก็ดี ใตตนไมกด็ี, เม่ือหลีกไป ไมเก็บเองกด็ี ไมใหคนอ่ืนเกบ็ก็ดี ซ่ึงท่ีนอนอันปูไวนั้น   
หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษตุั้งไวเองก็ด ีใหคนอ่ืนต้ังไวก็ดี ซ่ึงเตียงกด็ี ตั่งกด็ี ในวิหารกด็ี ในอุปจารวหิาร   
ก็ดี ในโรงฉันก็ดี ในมณฑปก็ดี ใตตนไมกด็ี เม่ือหลีกไปไมเก็บเองกด็ี ไมใหคนอ่ืนเกบ็ก็ดี   
ซ่ึงเตียงต่ังอันตั้งไวนัน้ หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล  ภิกษสํุาคัญวาของบุคคล ... ตองอาบัติทุกกฏ เพราะเปนของสวนตัว   
ของผูอ่ืน.   
        วิหารเปนของสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๘๒] ภิกษเุก็บเองแลวไป ๑ ภกิษใุหคนอ่ืนเก็บแลวไป ๑ ภกิษบุอกมอบหมาย   
แลวไป ๑ เสนาสนะมีเหตุบางอยางขัดขวาง ๑ ภิกษุยังหวงไปยืนอยู ณ ท่ีนั้นบอกมอบหมาย   
มา ๑ ภิกษุมีเหตุบางอยางขัดขวาง ๑ ภกิษุมีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        __________________    
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                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๓๘๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียกีดกันท่ีนอนดีๆ ไว ให   
พระเถระท้ังหลายยายไปเสีย แลวคิดกนัวา ดวยอุบายอะไรหนอ? พวกเราจะพึงอยูจําพรรษา   
ณ ท่ีนี้แหละ แลวสําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระท้ังหลายดวยหมายใจวา ผูใดมีความคับใจ   
ผูนั้นจักหลีกไปเอง. บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ-   
ฉัพพัคคียจึงไดสําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระท้ังหลาย? แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี   
พระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขาววาพวกเธอสําเร็จการนอนแทรกแซง   
พระเถระท้ังหลาย จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดสําเร็จ   
การนอนแทรกแซงพระเถระท้ังหลายเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๖๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู สําเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุผูเขาไปกอน   
ในวหิารของสงฆ ดวยหมายวา ผูใดมีความคับใจ, ผูนั้นจักหลีกไปเอง ทําความหมาย   
อยางนี้เทานัน้ใหเปนปจจยั หาใชอยางอ่ืนไม  เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๘๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        วิหารท่ีช่ือวา ของสงฆ ไดแก วหิารที่เขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.   
        ท่ีช่ือวา รู คือ รูวาเปนพระผูเฒา รูวาเปนพระอาพาธ รูวาเปนพระทีส่งฆมอบ   
วิหารให.   
        บทวา แทรกแซง คือ เขาไปเบียดเสียด.   
        บทวา สําเร็จการนอน ความวา ภิกษุปูไวเองกด็ี ใหคนอ่ืนปูไวก็ดี ซ่ึงท่ีนอน   
ในสถานท่ีใกลเตียงก็ดี ตั่งกด็ี ทางเขาออกก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ นั่งทับก็ดี นอนทับกด็ี   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        คําวา ทําความหมายอยางนี้เทานั้นใหเปนปจจยั หาใชอยางอ่ืนไม ความวา   
ไมมีอะไรอ่ืนเปนปจจยัเพ่ือสําเร็จการนอนแทรกแซง.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๓๘๕] วหิารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ สําเร็จการนอนแทรกแซง, ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        วิหารของสงฆ ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนแทรกแซง, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล สําเร็จการนอนแทรกแซง, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        เวนอุปจาร เตียง ตั่ง หรือทางเขาออกไว ภกิษุปูเองกด็ี ใหคนอ่ืนปูก็ดี ซ่ึงท่ีนอน   
ตองอาบัติทุกกฏ. นั่งทับก็ดี นอนทับก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุปูเองก็ดี ใหคนอ่ืนปูก็ดี ซ่ึงท่ีนอน ในอุปจารวหิารก็ดี ในโรงฉันก็ดี ในมณฑป   
ก็ด,ี ใตตนไมก็ดี ในท่ีแจงกด็ี ตองอาบัติทุกกฏ นั่งทับกด็ี นอนทับกด็ี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล  ภิกษสํุาคัญวาของบุคคล ..., ตองอาบัติทุกกฏ. เพราะเปนของสวนตัว   
ของผูอ่ืน.   
        วิหารเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๘๖] ภกิษุอาพาธเขาอยู ๑, ภิกษุถูกความหนาวหรือความรอนเบียดเบียนแลวเขาไป   
อยู ๑, ภิกษุมีอันตราย ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        __________________    
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                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย   
        [๓๘๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระสัตตรสวัคคียปฏิสังขรณวิหารใหญ   
แหงหนึ่ง ซ่ึงต้ังอยูสุดเขตวดั ดวยหมายใจวาพวกเราจักอยูจําพรรษา ณ ท่ีนี้. พระฉัพพัคคียได   
เห็นพระสัตตรสวัคคียผูกําลังปฏิสังขรณวิหาร คร้ันแลวจึงพูดกนัอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย   
พระสัตตรสวคัคียเหลานี้ กําลังปฏิสังขรณวิหาร, อยากระนั้นเลย พวกเราจักไลพวกเธอไปเสีย.   
ภิกษุบางเหลาพูดอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย โปรดรออยูกอน จนกวาเธอจะปฏิสังขรณเสร็จ เม่ือ   
เธอปฏิสังขรณเสร็จแลวพวกเราจึงคอยไลไป.   
        คร้ันพระสัตตรสวัคคียปฏิสังขรณเสร็จแลว. พระฉัพพัคคียไดกลาวคํานี้กะพระสัตตร-   
สวัคคียวา อาวโุสท้ังหลาย พวกทานจงยายไป วิหารถึงแกพวกเรา.   
        พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานควรจะบอกลวงหนามิใชหรือ? พวก   
ผมจะไดปฏิสังขรณวิหารหลังอ่ืน.   
        ฉ. อาวุโสท้ังหลาย วิหารเปนของสงฆมิใชหรือ?   
        ส. ขอรับ วิหารเปนของสงฆ.   
        ฉ. พวกทานจงยายไป วหิารถึงแกพวกเรา.   
        ส. วิหารหลังใหญ แมพวกทานก็อยูได แมพวกผมก็จักอยู.   
        พระฉัพพัคคียกลาววา พวกทานจงยายออกไป วิหารถึงแกพวกเรา ดังนี้แลว ทําเปน   
โกรธ ขัดใจ จบัคอฉุดคราออกไป.   
        พระสัตตรสวัคคียถูกฉุดคราออกไปกร็องไห.   
        ภิกษุท้ังหลายพากันถามอยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย พวกทานรองไหทําไม?.   
        พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พระฉัพพัคคียพวกนี้โกรธ ขัดใจ ฉุดครา   
พวกขาพเจาออกไปจากวิหารของสงฆ.    
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        บรรดาภกิษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึง   
ไดโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษุท้ังหลายออกจากวิหารของสงฆเลา? แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา   
พวกเธอโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษุท้ังหลายออกจากวิหารของสงฆ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโกรธ   
ขัดใจ ฉุดคราภิกษุท้ังหลายออกจากวิหารของสงฆเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ข้ึนแสดงอยางนี ้วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๖๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดีใหฉุดคราก็ดี ซ่ึงภิกษุจาก   
วิหารของสงฆ เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๘๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ซ่ึงภิกษุ ไดแกภิกษุอ่ืน.   
        บทวา โกรธ ขัดใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.   
        [๓๘๙] วหิารที่ช่ือวา ของสงฆ ไดแกวิหารที่เขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.    
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        บทวา ฉุดครา คือ จับในหองฉุดคราออกไปหนามุข, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จับท่ีหนามุขฉุดคราออกไปขางนอก, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ใหกาวพนประตูแมหลายแหง ดวยประโยคเดยีว, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหฉุดครา ความวา ใชผูอ่ืน, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ใชคร้ังเดยีวใหกาวพนประตู แมหลายแหง, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๓๙๐] วหิารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี ใหฉุดครา   
ก็ด,ี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        วิหารของสงฆ ภิกษุสงสัย โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ด,ี ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ด,ี   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุขนกด็ี ใหขนก็ดี ซ่ึงบริขารของภิกษุนั้น, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ออกไปจากอุปจารวหิารก็ดี จากโรงฉันก็ดี จากปะรําก็ดี   
จากใตตนไมกด็ี จากท่ีแจงกด็ี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุขนกด็ี ใหขนก็ดี ซ่ึงบริขารของภิกษุนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซ่ึงอนุปสัมบัน จากวหิารก็ดี จากอุปจารวิหารก็ดี จาก   
โรงฉันก็ดี จากปะรํากด็ี จากใตตนไมก็ดี จากท่ีแจงก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุขนกด็ี ใหขนก็ดี ซ่ึงบริขารของอนุปสัมบัน, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ..., ตองอาบัติทุกกฏ เพราะเปนของสวนตัว   
ของผูอ่ืน.   
        วิหารเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.    
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                                อนาปตติวาร   
        [๓๙๑] ภกิษุฉุดคราก็ดี ใหฉุดครากด็ี ซ่ึงภิกษุอลัชชี ๑ ภิกษุขนกด็ี ใหขนกด็ี   
ซ่ึงบริขารของภิกษุอลัชชี ๑ ภิกษุฉุดครากด็ี ใหฉุดครากด็ี ซ่ึงภิกษวุิกลจริต ๑ ภกิษุขนก็ดี   
ใหขนกด็ี ซ่ึงบริขารของภิกษวุิกลจริตนัน้ ๑ ภิกษุฉุดครากด็ี ใหฉุดครากด็ี ซ่ึงภิกษุผูกอการ   
บาดหมางกด็ี กอการทะเลาะก็ดี การกอการวิวาทก็ดี กอความอ้ือฉาวกด็ ีกออธิกรณในสงฆก็ดี ๑   
ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี ซ่ึงบริขารของภิกษุผูกอการบาดหมางเปนตนนัน้ ๑ ภิกษุฉุดคราก็ดี   
ใหฉุดครากด็ี ซ่ึงอันเตวาสิก หรือสัทธิวิหารริก ผูประพฤติไมเรียบรอย ๑, ภิกษุขนกด็ี   
ใหขนกด็ี ซ่ึงบริขารของอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกนัน้ ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        ___________    
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                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองภิกษุ ๒ รูป   
        [๓๙๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม   
ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวตัถี. คร้ังนั้น ภกิษุ ๒ รูป อยูบนรานในวิหารเปน   
ของสงฆ รูปหนึ่งอยูช้ันลาง รูปหนึ่งอยูช้ันบน ภิกษุอยูช้ันบนนั่งทับโดยแรง ซ่ึงเตียงอันมี   
เทาเสียบ เทาเตียงตกโดนศีรษะภิกษุผูอยูช้ันลาง ภิกษนุั้นสงเสียงรองล่ัน ภิกษุท้ังหลายพากนั   
วิ่งเขาไปถามภกิษุนั้นวา ทานสงเสียงรองทําไม? จึงภกิษุนัน้ไดช้ีแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษจุึงนั่งทับ   
โดยแรง ซ่ึงเตียงมีเทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆ? แลวกราบทูลเนื้อความนัน้แด   
พระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนัน้วา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอนั่งทับโดยแรง ซ่ึงเตียง   
มีเทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆ จริงหรือ?   
        ภิกษนุั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดนั่งทับโดยแรง ซ่ึง   
เตียงมีเทาเสียบ บนรานในวหิารเปนของสงฆเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ข้ึนแสดงอยางนี ้วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๖๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซ่ึงเตียงก็ดี ซ่ึงต่ังกด็ี อันมี   
เทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆ, เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุ ๒ รูป จบ.  
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๙๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        วิหาร ท่ีช่ือวา เปนของสงฆ ไดแก วหิารท่ีเขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.   
        [๓๙๔] ท่ีช่ือวา ราน ไดแก รานท่ีไมกระทบศีรษะของมัชฌิมบุรุษ.   
        เตียงท่ีช่ือวา มีเทาเสียบ คือเขาสอดเทาเสียบเขาไวในตัวเตียง.   
        ตั่ง ท่ีช่ือวา มีเทาเสียบ คือเขาสอดเทาเสียบเขาไวในตัวต่ัง.   
        บทวา นั่งทับ คือนั่งทับบนเตียงต่ังนั้น, ตองอาบัติปาจิตตีย   
        บทวา นอนทับ คือนอนทับบนเตียงตั่งนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๓๙๕] วหิารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซ่ึงเตียงก็ด ี  
ซ่ึงต่ังก็ดี อันมีเทาเสียบ บนราน, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        วิหารของสงฆ ภิกษุสงสัย นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซ่ึงเตียงกด็ี ซ่ึงต่ังก็ดี อันมีเทา   
เสียบ บนราน, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซ่ึงเตียงกด็ี ซ่ึงต่ังก็ดี   
อันมีเทาเสียบ บนราน, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกะทุกกฏ   
        วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของบุคคล เพราะเปนสวนตัวของภกิษุอ่ืน ... ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        วิหารเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๓๙๖] ไมใชราน ๑ รานสูงพอกระทบศีรษะ ๑ ขางลางไมไดใชเปนท่ีอยู ๑ ขางบน   
ปูพื้นไว ๑, เทาเตียงเทาต่ังไดตรึงสลักกับตัว ๑ ภิกษยุืนบนเตียงต่ังนั้นหยิบจวีรหรือพาดจวีรได ๑   
ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        _______________   
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                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระฉันนะ   
        [๓๙๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร   
โกสัมพี. คร้ังนั้น มหาอํามาตยอุปฏฐากของทานพระฉันนะสรางวหิารถวายทานพระฉันนะ. แต   
ทานพระฉันนะส่ังใหมุงใหโบกฉาบวิหารท่ีทําสําเร็จแลวบอยคร้ัง. วหิารหนักเกินไป ไดทะลาย   
ลงมา. จึงทานพระฉันนะมัวสาละวนเก็บรวบรวมหญาและไม ไดทํานาขาวเหนียวของพราหมณ   
คนหน่ึงใหเสียหาย. พราหมณนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาท้ังหลายจึงได   
ทํานาขาวเหนยีวของขาพเจาใหเสียหาย? ภกิษุท้ังหลายไดยินพราหมณนัน้เพงโทษ ติเตียน โพน-   
ทะนาอยู บรรดาผูท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะจึงไดใหมุง   
ใหโบกฉาบวหิารที่สําเร็จแลวบอยคร้ังเลา? วิหารหนักเกินไป ไดทะลายลงมา. แลวกราบทูลเนื้อ   
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค-.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววาเธอใหมุงใหโบกฉาบ   
วิหารที่สําเร็จแลวบอยคร้ัง วิหารหนักเกินไปไดทะลายลงมา จริงหรือ?   
        ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดใหมุงใหโบกฉาบ   
วิหารที่ทําเสร็จแลวบอยคร้ังเลา? วิหารหนกัเกินไปก็ทะลายลง การกระทําของเธอนั่น ไมเปน   
ไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใส   
แลว-.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๖๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําซ่ึงวิหารใหญ จะวางเช็ดหนาเพียงไรแตกรอบ   
แหงประตู จะบริกรรมชองหนาตาง พึงยนืในท่ีปราศจากของสดเขียว อํานวยให   
พอกได ๒-๓ ช้ัน ถาเธออํานวยยิ่งกวานั้น แมยืนในท่ีปราศจากของสดเขียว กเ็ปน   
ปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉันนะ จบ.   
                        _______________   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๓๙๘] วหิารที่ช่ือวา ใหญ ทานวามีเจาของ.   
        ท่ีช่ือวา วหิาร ไดแก ตึกท่ีเขาโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ท่ีเขาโบกฉาบปูนไว   
เฉพาะภายนอกก็ตาม หรือท่ีเขาโบกฉาบปูนไวท้ังภายในทั้งภายนอกกต็าม.   
        บทวา ผูใหทํา คือ สรางเองก็ดี ใหผูอ่ืนสรางก็ดี.   
        บทวา เพยีงไรแตกรอบแหงประตู คือ ช่ัวหัตถบาสโดยรอบแหงบานประตู.   
        บทวา จะวางเช็ดหนา คือ จะวางประตู.   
        บทวา จะบริกรรมชองหนาตาง คือ จะบริกรรมหนาตางใหมีสีเขียว สีดํา สียางไม   
ลายดอกไม เถาวัลย ฟนมังกร ดอกจอก.   
        คําวา พึงยืนในท่ีปราศจากของสดเขียว อํานวยใหพอกได ๒-๓ ช้ัน ความวา   
ท่ีช่ือวา ของสดเขียว ไดแก บุพพัณณชาติ อปรัณณชาติ.   
        ถาภิกษยุนืส่ังการอยูในท่ีมีของสดเขียว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ใหมุงตามทางแถว พึงมุงเอง ๒ แถวๆ ท่ี ๓ ส่ังใหมุงแลวพึงหลีกไป.   
        ใหมุงเปนช้ัน พึงมุงเอง ๒ ช้ันๆ ท่ี  ๓ ส่ังใหมุงแลวพึงหลีกไป.   
        [๓๙๙] คําวา ถาเธออํานวยใหยิ่งกวานั้น แมยืนในท่ีปราศจากของสดเขียว   
ความวา มุงดวยอิฐ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ แผนอิฐ.   
        มุงดวยแผนศิลา ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ แผนศิลา.   
        โบกฉาบดวยปูนขาว ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ กอนปูนขาว.    
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        มุงดวยหญา ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ กําหญา.   
        มุงดวยใบไม ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ ใบไม.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๔๐๐] เกนิ ๒-๓ ช้ัน ภกิษุสําคัญวาเกนิ อํานวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เกิน ๒-๓ ช้ัน ภิกษุสงสัย อํานวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เกิน ๒-๓ ช้ัน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อํานวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        หยอนกวา ๒-๓ ช้ัน ภิกษุสําคัญวาเกิน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        หยอนกวา ๒-๓ ช้ัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        หยอนกวา ๒-๓ ช้ัน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๐๑] ภกิษุมุง ๒-๓ ช้ัน ๑ ภกิษุมุงหยอนกวา ๒-๓ ช้ัน ๑ ภกิษุสรางถํ้า ๑   
คูหา ๑ กุฎีมุงหญา ๑ ภกิษุสรางกุฎีเพื่อภกิษุอ่ืน ๑ ภิกษุสรางดวยทรัพยของตน ๑ ยกอาคาร   
อันเปนท่ีอยูเสีย ภกิษุสรางทุกอยางไมตองอาบัติ ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        _______________    
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                        ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี   
        [๔๐๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดยี เขตรัฐ   
อาฬวี. คร้ังน้ันพวกภิกษุชาวรัฐอาฬวี กําลังกระทํานวกรรม รูอยูวาน้ํามีตัวสัตว จึงรดเองบาง   
ใหคนอ่ืนรดบาง ซ่ึงหญาบาง ดินบาง. บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉน พวกภกิษุชาวรัฐอาฬวรูีอยูวาน้ํามีตวัสัตว จึงไดรดเองบาง ใหคนอ่ืนรดบาง ซ่ึงหญาบาง   
ดินบางเลา? แลวกราบทูลเนือ้ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุชาวรัฐอาฬวีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู   
วาน้ํามีตวัสัตว รดเองบาง ใหคนอ่ืนรดบาง ซ่ึงหญาบาง ดินบาง จริงหรือ?   
        พวกภิกษชุาวรัฐอาฬวีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย พวกเธอรูอยูวาน้ํามีตัวสัตว   
ไฉน จึงไดรดเองบาง ใหคนอ่ืนรดบาง ซ่ึงหญาบาง ดินบาง?  การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ี   
เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๖๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยูวาน้ํามีตัวสัตว รดกด็ี ใหรดก็ดี ซ่ึงหญากด็ี   
ดินก็ด,ี เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ.   
                        ____________    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๐๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู ไดแก รูเอง หรือ คนอ่ืนบอกเธอ.   
        [๔๐๔] บทวา รด คือ รดเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหรด คือ ใชคนอ่ืนรด ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ใชคร้ังเดยีว แตเขารดหลายคร้ัง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        น้ํามีตัวสัตว ภกิษุสําคัญวาน้ํามีตวัสัตว รดเองก็ดี ใหคนอ่ืนรดก็ดี ซ่ึงหญาก็ดี ซ่ึงดิน   
ก็ดี. ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        น้ํามีตัวสัตว ภกิษุสงสัย รดเองก็ดี ใหคนอ่ืนรดก็ดี ซ่ึงหญาก็ดี ซ่ึงดินก็ด,ี ตอง-   
อาบัติทุกกฏ.   
        น้ํามีตัวสัตว ภกิษุสําคัญวาไมมีตวัสัตว รดเองก็ดี ใหคนอ่ืนรดก็ดี ซ่ึงหญาก็ดี ซ่ึงดิน   
ก็ด,ี ไมตองอาบัติ.   
        น้ําไมมีตวัสัตว ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        น้ําไมมีตวัสัตว ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        น้ําไมมีตวัสัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๐๕] ภกิษุไมแกลง ๑ ภิกษไุมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๒ จบ.   
                        _______________    
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                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. ภูตคามสิกขาบท     วาดวยพรากของเขียว   
        ๒. อัญญวาทสิกขาบท     วาดวยแกลงกลาวคําอ่ืน   
        ๓. อุชฌาปนสิกขาบท     วาดวยโพนทะนา   
        ๔. ปฐมเสนาสนสิกขาบท     วาดวยหลีกไปไมเก็บเสนาสนะ   
        ๕. ทุติยเสนาสนสิกขาบท     วาดวยใชเสนาสนะแลวไมเก็บ   
        ๖. อนูปขัชชสิกขาบท     วาดวยนอนแทรกแซง   
        ๗. นิกกฑัฒนสิกขาบท     วาดวยการฉุดคราภิกษุ   
        ๘. เวหาสกุฎีสิกขาบท     วาดวยนั่งนอนบนรางราน   
        ๙. มหัลลกสิกขาบท     วาดวยการสรางวิหารใหญ   
        ๑๐. สัปปาณกสิกขาบท     วาดวยใชน้าํมีตัวสัตว. ฯ   
                        _______________   
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                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๓   
                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๔๐๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษุช้ันเถระท้ังหลาย กลาวสอนพวกภิกษณุี   
ยอมไดจวีรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร. จึงพระฉัพพัคคีย ปรึกษากนัวา   
อาวุโสท้ังหลาย บัดนีพ้ระเถระกลาวสอนพวกภิกษุณี ยอมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ   
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เอาเถิด พวกเราจะกลาวสอนพวกภิกษณุีบาง. คร้ันแลวไดเขาไปหา   
พวกภิกษุณี กลาวคํานี้วา มาเถิด นองหญิงท้ังหลายจงไปหาพวกเราบาง แมพวกเรากจ็กักลาว   
สอน. หลังจากนั้น ภกิษณุีเหลานั้นไดเขาไปหาพระฉัพพคัคีย อภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง. จึงพระฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณเีพียงเล็กนอยเทานั้น ใหวนัเวลาลวงไป   
ดวยติรัจฉานกถา แลวส่ังใหกลับไปดวยคําวา กลับไปเถิด นองหญิงท้ังหลาย. ลําดับนัน้ภิกษุณี   
เหลานั้นไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมแลว ยนืเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษณุีเหลานั้นผูยืนเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งนัน้แลวา   
ดูกรภกิษณุีท้ังหลาย การกลาวสอนภกิษณุีไดสัมฤทธิผลดีหรือ?   
        ภิกษณุีท้ังหลายกราบทูลวา จะสัมฤทธิผลมาแตไหน พระพุทธเจาขา, เพราะพระคุณเจา   
เหลาฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาเพียงเล็กนอยเทานั้น ใหวนัเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา แลวก็ส่ัง   
ใหกลับไป พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหภิกษุณเีหลานั้นเหน็แจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง   
ดวยธรรมีกถา. คร้ันภิกษณุีเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเหน็แจง สมาทาน อาจหาญ   
ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากอาสนถวายอภวิาท ทําประทักษณิหลีกไปแลว.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา พวกเธอ   
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ทําธรรมีกถาแกพวกภกิษณุีเพียงเล็กนอยเทานั้น ใหวนัเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา แลวก็ส่ังให   
กลับไป จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดทํา   
ธรรมีกถาแกพวกภิกษณุี เพียงเล็กนอยเทานัน้ ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถาแลวส่ังใหกลับ   
ไปเลา?   การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...  คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุ   
ท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมมติภกิษเุปนผูกลาวสอนภิกษุณี.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงสมมติอยางนี้.   
                        วิธีสมมติภิกษผูุส่ังสอนภิกษณุี   
        พึงขอรองภิกษกุอน. คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวย   
ญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                        กรรมวาจาสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆ   
พึงสมมติภิกษมีุช่ือนี้ใหเปนผูกลาวสอนภกิษุณี นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูกลาวสอน   
ภิกษณุี. การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูกลาวสอนภกิษณุีชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้น   
พึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด, ทานผูนัน้พงึพูด.   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสอง ...   
        ขาพเจากลาวความนี้เปนคร้ังท่ีสาม, ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆ   
สมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูกลาวสอนภิกษณุี. การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ ใหเปนผูกลาวสอน   
ภิกษณุีชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้น   
พึงพูด.   
        ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติใหเปนผูกลาวสอนภิกษณุีแลว ชอบแกสงฆ, เหตุนั้น   
จึงนิ่ง; ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.    
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        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายแลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ... รับส่ังวา ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๗๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใดไมไดรับสมมติ กลาวสอนพวกภิกษณุ,ี เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                ___________   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย (ตอ)   
        [๔๐๗] กแ็ลสมัยนั้น พวกพระเถระทัง้หลายผูไดรับสมมติ กลาวสอนพวกภกิษณุี   
ก็ยังไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขารเหมือนอยางเดิม. จึงพระ-   
ฉัพพัคคียไดปรึกษากันวา อาวุโสท้ังหลาย บัดนี้พระเถระทั้งหลายไดรับสมมติ แลวกลาวสอน   
พวกภิกษุณี กย็ังไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารอยูเหมือนอยางเดิม,   
เอาเถิด แมพวกเราจะไปนอกสีมาสมมติกันและกนัใหเปนผูกลาวสอนภิกษณุี แลวส่ังสอนพวก   
ภิกษณุีกนัเถิด. คร้ันแลวพากนัไปนอกสีมา สมมติกันและกันใหเปนผูกลาวสอนภิกษณุี แลวได   
เขาไปบอกภกิษุณีท้ังหลายวา ดูกรนองหญิงท้ังหลาย แมพวกเราก็ไดรับสมมติ ทานท้ังหลาย   
จงเขาไปหาพวกเรา แมพวกเราก็จักกลาวสอน. ตอมาภิกษุณีเหลานั้น พากันเขาไปหา   
พระฉัพพัคคีย กราบไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง. จึงพระฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาแกพวก   
ภิกษณุีเพียงเล็กนอยเทานั้น ใหวนัเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถาแลวส่ังใหกลับไปดวยคําวา กลับ   
ไปเถิด นองหญิงท้ังหลาย. ลําดับนั้นพวกนางไดพากนัไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวยนื   
เฝาอยู ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง.   
        พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษณุีผูยนืเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งเหลานั้นแลวา ดูกร   
ภิกษณุีท้ังหลาย โอวาทไดสัมฤทธิผลดีหรือ?    
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        พวกภิกษณุีกราบทูลวา จะสัมฤทธิผลมาแตไหน พระพุทธเจาขา เพราะพระคุณเจาเหลา   
ฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาเพียงเล็กนอยเทานัน้ ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถาแลวส่ังใหกลับ   
ไป พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษณุีเหลานัน้ ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ   
ราเริง ดวยธรรมีกถา. คร้ันภิกษุณีเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงใหเหน็แจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากอาสนถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ   
หลีกไปแลว.   
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอทํา   
ธรรมีกถาแกพวกภิกษณุีเพียงเล็กนอยเทานัน้ ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา แลวส่ังให   
กลับไปจริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดทํา   
ธรรมีกถาแกพวกภิกษณุีเพียงเล็กนอยเทานัน้ ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา แลวส่ังใหกลับ   
ไปเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือ   
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
                ทรงอนุญาตใหสมมติภิกษุผูกลาวสอนภกิษณุี   
        คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษท้ัุงหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตให   
สมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ ดังตอไปนี้ เปนผูกลาวสอนภิกษณุี   
                องคคุณ ๘ ของภิกษุผูกลาวสอนภิกษณุี   
        ๑. เปนผูมีศีล คือสํารวมดวยปาติโมกขสังวรศีล สมบูรณดวยอาจาระและโคจรอยู   
มีปกติเหน็ภยัในโทษเพยีงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย    
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        ๒. เปนพหูสูต คือทรงสุตะ เปนผูส่ังสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด งามในเบ้ืองตน   
งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธ์ิ   
ธรรมเห็นปานนั้น อันภิกษนุัน้ไดสดับมาก ทรงจําไวได คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอดดวยปญญา   
        ๓. พระปาติโมกขท้ังสองมาแลวดวยดีโดยพิสดาร แกภกิษนุั้น คือ ภิกษนุั้นจําแนก   
ไดดี คลองแคลวดี วนิิจฉัยไดเรียบรอยโดยสูตร โดยอนพุยัญชนะ   
        ๔. เปนผูมีวาจาสละสลวย ชัดเจน   
        ๕. เปนท่ีนิยมชมชอบของภิกษณุีโดยมาก   
        ๖. เปนผูสามารถกลาวสอนภิกษณุีได   
        ๗. เปนผูไมเคยลวงครุธรรม กับสตรีผูครองผากาสายะซ่ึงบวชเฉพาะพระผูมีพระภาค   
พระองคนี้ และ   
        ๘. มีพรรษาได ๒๐ หรือเกิน ๒๐   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค คุณ ๘ ประการนี้ ใหเปน   
ผูกลาวสอนภกิษุณไีด.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย [ตอ] จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๐๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง-   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมไดรับสมมติ คือ สงฆยังไมไดสมมติดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา.   
        ท่ีช่ือวา ภกิษุณี ไดแกสตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        [๔๐๙] บทวา กลาวสอน ความวา ภิกษุกลาวสอนดวยครุธรรม ๘ ประการ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย กลาวสอนดวยธรรมอยางอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ กลาวสอนภกิษุณีผูอุปสมบทในภิกษณุี   
สงฆฝายเดียว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๔๑๐] ภกิษุผูไดสมมติแลวนั้น พึงกวาดบริเวณ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช ปูอาสนะไว   
แลวชวนเพื่อนภิกษไุปนั่งอยูดวย.   
        ภิกษณุีท้ังหลายพึงไป ณ ท่ีนั้น อภิวาทภิกษนุั้นแลว นั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง.   
        ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้นพึงถามวา พวกเธอพรอมเพรียงกนัแลวหรือ นองหญิงท้ังหลาย    
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        ถาพวกนางตอบวา พวกดิฉันพรอมเพรียงกันแลว เจาขา.   
        พึงถามวา ครุธรรม ๘ ประการ ยังประพฤติกันอยูหรือ นองหญิงท้ังหลาย?   
        ถาพวกนางตอบวา ยังประพฤติกันอยู เจาขา.   
        พึงส่ังวา นี่เปนโอวาท นองหญิงท้ังหลาย.   
        ถาพวกนางตอบวา ไมไดประพฤติกัน เจาขา.   
        พึงตักเตอืนวาดังนี้:-   
                        ครุธรรม ๘ ประการ   
        ๑. ภิกษณุีอุปสมบทแลวได ๑๐๐ พรรษา ตองทําการกราบไหว การตอนรับ อัญชลีกรรม   
สามีจิกรรม แกภิกษุผูอุปสมบทแลวในวันนั้น ธรรมนี้อันภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ   
บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวติ.   
        ๒. ภิกษณุีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้อันภิกษณุีตองสักการะ   
เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวติ.   
        ๓. ภิกษณุีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามอุโบสถ ๑ ไปรับโอวาท ๑ จากภกิษุสงฆ   
ทุกกึ่งเดือน ธรรมแมนี้อันภกิษุณกี็ตองสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต.   
        ๔. ภิกษณุีผูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝายโดยสถานทั้ง ๓ คือ ดวยได   
เห็น ๑ ดวยไดฟง ๑ ดวยรังเกยีจ ๑ ธรรมแมนี้อันภกิษณุีกต็องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา   
ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต.   
        ๕. ภิกษณุีลวงละเมิดครุธรรมแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ธรรมแมนี้   
อันภิกษุณกี็ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมดิตลอดชีวิต.   
        ๖. ภิกษณุีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูศึกษาสิกขาในธรรม   
๖ ประการครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการะ เคารพ นบัถือ บูชา ไมลวง-   
ละเมิดตลอดชีวิต.   
        ๗. ภิกษณุีไมพึงดา ไมพึงบริภาษภิกษุ โดยปริยายอยางใดอยางหน่ึง ธรรมแมนี้อัน   
ภิกษณุีกต็องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต.   
        ๘. ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณท้ัีงหลายสอนภิกษุ เปดทางใหภิกษุ   
ท้ังหลายสอนภิกษณุีได ธรรมแมนี้อันภิกษณุีก็ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิด   
ตลอดชีวิต.    
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        ถาพวกนางตอบวา พวกดิฉันพรอมเพรียงกันแลว เจาขา.   
        ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้น ส่ังสอนธรรมอยางอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ถาพวกนางตอบวา ยังเปนพรรคอยู เจาขา.   
        ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้น กลาวสอนครุธรรม ๘ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใหโอวาท ส่ังสอนธรรมอยางอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                บทภาชนีย   
                        อัฏฐารสปาจิตตีย   
        [๔๑๑] ๑. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไม   
พรอมเพรียงกนั ภิกษุสําคัญวาไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๒. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน   
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๓. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆยังไมพรอมเพรียง   
กัน ภกิษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        [๔๑๒] ๔. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษ ุ  
สําคัญวาไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๕. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกนั ภิกษุสงสัย   
กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๖. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกนั ภิกษุสําคัญวา   
พรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        [๔๑๓] ๗. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆยังไมพรอม-   
เพรียงกนั ภกิษุสําคัญวาไมพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๘. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกนั ภิกษุสงสัย   
กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๙. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกนั ภิกษุสําคัญวา   
พรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        [๔๑๔] ๑๐. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอม-   
เพรียงกนั ภกิษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ๑๑. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียงกัน   
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๑๒. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียงกัน   
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        [๔๑๕] ๑๓. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภกิษุสําคัญ   
วายังไมพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๑๔. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภกิษุณีสงฆพรอมเพรียงกนั ภกิษุสงสัย กลาวสอน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๑๕. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภกิษุณีสงฆพรอมเพรียงกนั ภกิษุสําคัญวา   
พรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        [๔๑๖] ๑๖. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียง   
กัน ภกิษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๑๗. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียงกนั   
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ๑๘. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียงกนั   
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                                สัตตรสทุกกฏ   
        [๔๑๗] ๑. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆยังไมพรอม-   
เพรียงกนั ภกิษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๒. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆยงัไมพรอมเพรียงกัน   
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๓. กรรมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน   
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๔๑๘] ๔. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภกิษณุีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุ   
สําคัญวายังไมพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ๕. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษณุีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย   
กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๖. กรรมเปนธรรม ภิกษสุงสัย ภิกษณุสีงฆยังไมพรอมเพรียงกนั ภิกษุสําคัญวา   
พรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๔๑๙] ๗. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆยังไมพรอม-   
เพรียงกนั ภกิษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๘. กรรมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกนั   
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๙. กรรมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกนั   
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๔๒๐] ๑๐. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอม-   
เพรียงกนั ภกิษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๑๑. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียงกัน   
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๑๒. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียงกัน   
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๔๒๑] ๑๓. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภกิษณุีสงฆพรอมเพรียงกนั ภิกษุสําคัญ   
วายังไมพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๑๔. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภกิษณุีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษสุงสัย กลาวสอน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๑๕. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภกิษณุีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษสํุาคัญวาพรอม-   
เพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๔๒๒] ๑๖. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียง   
กัน ภกิษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกนั กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ๑๗. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียงกนั ภิกษุ   
สงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษณุีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษสํุาคัญ   
วาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๒๓] ภิกษใุหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา ๑ ภกิษุอันภิกษุณกีลาววา นิมนตทาน   
สวดเถิด เจาขา ดังนี้ สวดอยู ๑ ภิกษุถามปญหา ๑ ภกิษุถูกถามปญหาแลวแก ๑ ภิกษุ   
กลาวสอนเพื่อประโยชนแกผูอ่ืนอยู แตพวกภิกษุณฟีงอยูดวย ๑ ภกิษกุลาวสอนสิกขมานา ๑   
ภิกษกุลาวสอนสามเณรี ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        __________________    
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                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระจฬูปนถกเถระ   
        [๔๒๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระเถระทั้งหลาย ผลัดเปล่ียนกันกลาวสอน   
พวกภิกษุณี สมัยนั้น ถึงวาระของทานพระจูฬปนถกท่ีจะกลาวสอนพวกภิกษุณี พวกภิกษณุีพดูกัน   
อยางนี้วา วันนี้โอวาทเหน็จะไมสําเร็จประโยชน เพราะประเด๋ียวพระคุณเจาจฬูปนถกจะกลาวอุทาน   
อยางเดิมนัน่แหละซํ้าๆ ซากๆ แลวพากันเขาไปหาทานพระจูฬปนถก อภิวาทแลวนัง่อยู ณ   
ท่ีควรสวนขางหน่ึง.   
        ทานพระจูฬปนถกไดถามภิกษณุีเหลานั้น ผูนั่งเรียบรอยแลว ดังนีว้า พวกเธอพรอม-   
เพรียงกนัแลวหรือ นองหญิงท้ังหลาย?   
        ภิกษณุี. พวกดิฉันพรอมเพรียงกนัแลว เจาขา.   
        จูฬ. ครุธรรม ๘ ประการยังเปนไปดีอยูหรือ นองหญิงท้ังหลาย?   
        ภิกษณุี. ยงัเปนไปดีอยู เจาขา.   
        ทานพระจูฬปนถกส่ังวา นี่แหละเปนโอวาทละ นองหญิงท้ังหลาย แลวไดกลาวอุทาน   
นี้ซํ้าอีก วาดังนี้:-   
        "ความโศก ยอมไมมีแกมุนีผูมีจิตต้ังม่ัน ไมประมาท   
        ศึกษาอยูในโมเนยยปฏิปทา ผูคงท่ี ผูสงบระงับ มีสติทุกเม่ือ"   
        [๔๒๕]  ภิกษณุีท้ังหลายไดสนทนากนัอยางนีว้า เราไดพูดแลวมิใชหรือวาวนันี้ โอวาท   
เห็นจะไมสําเร็จประโยชน เพราะประเดี๋ยว พระคุณเจาจฬูปนถก จะกลาวอุทานอยางเดิม   
นั่นแหละซํ้าๆ ซากๆ   
        ทานพระจูฬปนถกไดยนิคําสนทนาน้ีของภิกษณุีพวกน้ัน คร้ันแลวทานเหาะข้ึนสูเวหา   
จงกรมบาง ยนืบาง นั่งบาง สําเร็จการนอนบาง ทําใหควันกลุมตลบข้ึนบาง ทําให   
เปนไฟโพลงข้ึนบาง หายตัวบาง อยูในอากาศกลางหาว กลาวอุทานอยางเดิมนั้น และพระ-   
พุทธพจนอยางอ่ืนอีกมาก.    
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        ภิกษณุีท้ังหลายกลาวชมอยางนี้วา นาอัศจรรยนัก ชาวเราเอย ไมเคยมีเลย ชาวเราเอย   
ในกาลกอนแตนี้ โอวาทไมเคยสําเร็จประโยชนแกพวกเรา เหมือนโอวาทของพระคุณเจาจูฬปนถก   
เลย. คราวนั้น ทานพระจูฬปนถกกลาวสอนภิกษุณเีหลานั้นจนพลบคํ่า ย่ําสนธยา แลวไดสง   
กลับดวยคําวา กลับไปเถิด นองหญิงท้ังหลาย. จึงภิกษณุีเหลานั้น เม่ือเขาปดประตูเมืองแลว   
ไดพากนัพักแรมอยูนอกเมือง รุงสายจึงเขาเมืองได ประชาชนพากัน เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ภิกษณุีพวกนี้เหมือนไมใชสตรีผูประพฤติพรหมจรรย พกัแรมอยูกับพวกภิกษใุน   
อารามแลว เพิง่จะพากันกลับเขาเมืองเดี๋ยวนี้ ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนพากันเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
ทานพระจูฬปนถก เม่ือพระอาทิตยตกแลว จึงยังไดกลาวสอนพวกภิกษณุีอยูเลา แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรจูฬปนถก ขาววา เม่ือพระอาทิตยตกแลว เธอยัง   
กลาวสอนพวกภิกษุณีอยู จริงหรือ?   
        พระจูฬปนถกทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรจฬูปนถก เม่ือพระอาทิตยตกแลว ไฉน เธอจึง   
ยังไดกลาวสอนพวกภกิษณุอียูเลา การกระทําของเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๗๑. ๒. ถาภิกษุ แมไดรับสมมติแลว เม่ือพระอาทิตยอัสดงคแลว กลาวสอน   
พวกภิกษุณี เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระจฬูปนถกเถระ จบ.   
                        สิกขาบทวิภังค   
        [๔๒๖] ผูช่ือวา ไดรับสมมติแลว คือ ไดรับสมมติแลวดวยญัตติจตุตถกรรม.   
        คําวา เม่ือพระอาทิตยอัสดงคแลว คือ เม่ือพระอาทิตยตกแลว.    
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        ผูช่ือวา พวกภิกษณุี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        บทวา กลาวสอน ความวา กลาวสอนดวยครุธรรม ๘ ประการ หรือดวยธรรม   
อยางอ่ืน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๔๒๗] พระอาทิตยอัสดงคแลว ภกิษุสําคัญวา อัสดงคแลว กลาวสอน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        พระอาทิตยอัสดงคแลว ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        พระอาทิตยอัสดงคแลว ภิกษุสําคัญวายังไมอัสดงค กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                                ติกะทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังสอนภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        พระอาทิตยยังไมอัสดงค ภิกษุสําคัญวาอัสดงคแลว กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        พระอาทิตยยังไมอัสดงค ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        พระอาทิตยยังไมอัสดงค ภิกษุสําคัญวายังไมอัสดงค กลาวสอน ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๒๘] ภิกษใุหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา ๑ ภกิษุอันภิกษุณกีลาววา นิมนตทานสวดเถิด   
เจาขา ดังน้ี สวดอยู ๑ ภิกษุถามปญหา ๑ ภกิษุถูกถามปญหาแลวแก ๑ ภิกษุกลาวสอน   
เพื่อประโยชนแกผูอ่ืนอยู แตพวกภิกษุณฟีงอยูดวย ๑ ภิกษกุลาวสอนสิกขมานา ๑ ภกิษกุลาว   
สอนสามเณรี ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        ___________________    
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                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๔๒๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร   
กบิลพัสดุ สักกชนบท. คร้ังนั้น พระฉัพพคัคียเขาไปสูสํานักภกิษณุี แลวกลาวสอนภิกษณุี   
ฉัพพัคคียอยู.   
        ภิกษณุีท้ังหลายไดกลาวคํานี้กะภกิษณุีฉัพพัคคียวา มาเถิด แมเจาท้ังหลาย พวกเราจัก   
ไปรับโอวาทกนั.   
        ภิกษณุีฉัพพัคคียพูดวา แมเจาท้ังหลาย พวกเราจะตองไปเพราะเหตุแหงโอวาททําไม   
เพราะพระคุณเจาฉัพพัคคียกลาวสอนพวกเราอยู ณ ท่ีนีแ้ลว.   
        ภิกษณุีท้ังหลายตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงเขามากลาว   
สอนพวกภิกษณุีถึงสํานักภกิษุณีเลา? แลวแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงได   
เขาไปกลาวสอนพวกภกิษณุี ถึงสํานักภกิษุณีเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอเขาไป   
กลาวสอนพวกภิกษุณี ถึงสํานักภกิษณุี จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดเขาไป   
กลาวสอนพวกภิกษุณีถึงสํานักภกิษณุีเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๓๒. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด เขาไปสูท่ีอาศัยแหงภิกษณุี แลวส่ังสอนพวกภิกษุณี   
เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        เร่ืองพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี   
        [๔๓๐] ตอจากสมัยนัน้มา พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีอาพาธ. พระเถระท้ังหลาย   
พากันเขาไปเยีย่มพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถึงสํานัก แลวไดกลาวคํานีก้ะพระเถรีวา ดูกรพระโคตมี   
ทานยังพอทนไดหรือ? ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?.   
        พระมหาปชาบดีโคตมีตอบวา ดิฉันทนไมไหว ใหอัตภาพเปนไปไมได เจาขา   
ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายโปรดแสดงธรรมเถิด เจาขา.   
        ดูกรนองหญิง การเขามาสูสํานักภิกษณุีแลวแสดงธรรมแกภกิษณุยีังไมสมควรกอน   
พระเถระเหลานั้นกลาวดังนีแ้ลวตางก็รังเกยีจอยู ไมแสดงธรรม   
        คร้ันเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปเยี่ยม   
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถึงสํานัก ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย แลวไดตรัสคํานี้กะพระ-   
มหาปชาบดีโคตมีวา ดูกรโคตมี เธอยังพอทนไดหรือ? ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?   
        พระมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลวา เม่ือกอนพระเถระทั้งหลายพากนัมาแสดงธรรมแก   
หมอมฉัน เพราะเหตุนั้น หมอมฉันจึงมีความสําราญ แตบัดนี้ ทานกลาววา พระองคทรงหามแลว   
จึงรังเกียจ ไมแสดง เพราะเหตุนั้น หมอมฉันจึงไมมีความสําราญ พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีใหเหน็แจง สมาทาน อาจหาญ   
ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ คร้ันแลวพระองคทรงทําธรรมีกถา   
ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย เราอนุญาตใหเขาไปสูสํานักภิกษณุีแลวส่ังสอนภิกษณุีผูอาพาธได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระอนบัุญญัติ   
        ๗๒. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุใด เขาไปสูท่ีอาศัยแหงภกิษณุแีลวส่ังสอนพวกภิกษณุี   
เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย. สมัยในเร่ืองนัน้ดังนี้ คือ ภกิษุณีอาพาธ นี้เปน   
สมัยในเร่ืองนัน้.   
                เร่ืองพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๓๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีอาศัยแหงภิกษณุี ไดแกสถานเปนท่ีพักแรมของพวกภิกษณุี แมเพียง   
คืนเดียว.   
        บทวา เขาไป คือ ไปในสถานท่ีนั้น.   
        บทวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        บทวา ส่ังสอน ความวา ภิกษกุลาวสอนดวยครุธรรม ๘ ประการ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนสมัย.   
        ท่ีช่ือวา ภกิษุณีอาพาธ ไดแก ภิกษุณไีมสามารถจะไปรับโอวาทหรือไปรวมประชุมได.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๔๓๒] อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบันภิกษณุี เขาไปสูท่ีอาศัยแหงภิกษณุี   
เวนแตสมัย ส่ังสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษสุงสัยเขาไปสูท่ีอาศัยแหงภิกษุณี เวนไวแตสมัย ส่ังสอน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษสํุาคัญวาอนุปสัมบันภิกษณุี เขาไปสูท่ีอาศัยแหงภกิษณุี เวนไว   
แตสมัย ส่ังสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                                                จตุกกะทุกกฏ   
        ภิกษุส่ังสอนดวยธรรมอยางอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุส่ังสอนภิกษุณีผูอุปสมบทแตสงฆฝายเดียว ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบันภิกษณุี ส่ังสอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                        ไมตองอาบัติ   
        อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอนปุสัมบันภิกษณุี ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๓๓] ภิกษุส่ังสอนในสมัย ๑ ภกิษใุหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา ๑ ภิกษุอันภิกษุณี   
กลาววา นิมนตทานสวดเถิด เจาขา ดังน้ี สวดอยู ๑ ภกิษถุามปญหา ๑ ภิกษุถูกถามปญหา   
แลวแก ๑ ภิกษุส่ังสอนเพ่ือประโยชนแหงผูอ่ืน แตภกิษฟุงอยูดวย ๑ ภกิษุส่ังสอน   
สิกขมานา ๑ ภกิษุส่ังสอนสามเณรี ๑ ภิกษวุกิลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        ___________________    
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                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๔๓๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระเถระทั้งหลาย ส่ังสอนพวกภิกษณุี   
ยอมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร พระฉัพพัคคียพูดกันอยางนี้วา   
พระเถระท้ังหลายไมตั้งใจส่ังสอนพวกภิกษุณี ทานส่ังสอนพวกภกิษณุีเพราะเห็นแกอามิส บรรดา   
ภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดพูดอยางนี้วา   
พระเถระท้ังหลายไมตั้งใจส่ังสอนพวกภิกษุณี ทานส่ังสอนพวกภกิษณุีเพราะเห็นแกอามิส แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา พวกเธอพูด   
อยางนี้วา พระเถระท้ังหลายไมตั้งใจส่ังสอนพวกภกิษณุี ทานส่ังสอนพวกภิกษณุีเพราะเหน็แก   
อามิส ดังนี้ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคีย ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงพูดอยางนี้วา   
พระเถระท้ังหลายไมตั้งใจส่ังสอนพวกภิกษุณี ทานส่ังสอนพวกภกิษณุีเพราะเห็นแกอามิส ดังนี้   
เลา การกระทําของพวกเธอนั่น  ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือ   
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๗๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด กลาวอยางนี้วา พวกภิกษุส่ังสอนพวกภิกษณุี   
เพราะเหตุอามิส เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๓๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา เพราะเหตุอามิส คือ เพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย   
เภสัชบริขาร สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา.   
        [๔๓๖] คําวา กลาวอยางนี้ ความวา ภกิษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอัปยศ   
ประสงคจะทําใหเกอเขิน กลาวกะอุปสัมบันผูอันสงฆสมมติใหเปนผูส่ังสอนภิกษณุีอยางนี้ คือ   
กลาววา เธอส่ังสอน เพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร สักการะ   
ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๔๓๗] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม กลาวอยางนั้น ตองอาบัต ิ  
ปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        [๔๓๘] ภิกษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอัปยศ ประสงคจะทําใหเกอเขิน   
กลาวกะอุปสัมบันผูอันสงฆมิไดสมมติใหเปนผูส่ังสอนภิกษุณีอยางนี้ คือ กลาววา เธอ   
ส่ังสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร สักการะ ความเคารพ   
ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๔๓๙] ภกิษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอัปยศ ประสงคจะทําใหเกอเขิน   
กลาวกะอนุปสัมบันผูอันสงฆสมมติก็ตาม มิไดสมมติก็ตาม ใหเปนผูส่ังสอนภิกษณุี อยางนี้   
คือ กลาววา เธอส่ังสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจยัเภสัชบริขาร   
สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                                ติกะทุกกฏ   
        [๔๔๐] กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๔๑] ภกิษุผูกลาวกะภกิษุผูส่ังสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลาน-   
ปจจัยเภสัชบริขาร สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ตามปกติ ๑   
ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๔๔๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษุรูปหนึ่งเท่ียวบิณฑบาตไปตามถนน   
แหงหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี. แมภิกษณุีรูปหนึ่งก็เท่ียวบิณฑบาตไปในถนนน้ัน. คร้ังนั้นแล   
ภิกษนุั้นไดกลาวคํานี้กะภกิษณุีรูปนั้นวา ไปเถิดนองหญิง ณ สถานท่ีโนนมีผูถวายภกิษา. แมภิกษณุี   
รูปนั้นก็กลาวอยางนี้วา ไปเถิดพระคุณเจา ณ สถานท่ีโนนมีผูถวายภิกษา. ภิกษุและภิกษณุีท้ังสอง   
ไดเปนเพื่อนเห็นกนั เพราะไดพบกนัอยูเนืองๆ   
        ก็แลสมัยนั้น พระเจาหนาท่ีแจกจวีรกาํลังแจกจวีรของสงฆ จึงภิกษุณีรูปน้ันไปรับ   
โอวาท แลวเขาไปหาภกิษุรูปนั้น อภวิาทแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
        ภิกษุรูปน้ันไดกลาวคํานีก้ะภิกษณุีนัน้ผูยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดกูรนองหญิง   
สวนจวีรของฉันนี้ เธอจกัยนิดีหรือไม?   
        ภิกษณุีรับวา ยนิดี เจาขา เพราะดิฉันมีจีวรเกา.   
        ภิกษนุั้นไดใหจีวรแกภกิษุณีนัน้. แตภิกษุนั้นกเ็ปนผูมีจีวรเกาอยูเหมือนกัน. ภิกษุท้ังหลาย   
จึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา บัดนี้ ทานจงเปล่ียนจวีรของทานเถิด. ภกิษรูุปนั้นไดแจงเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย. บรรดาภกิษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุจึงไดให   
จีวรแกภกิษณุีเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                        ทรงสอบถามแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ ขาววา เธอไดใหจีวรแกภกิษุณี   
จริงหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
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        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษณุีนัน้เปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ?   
        ภิ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรโมฆบุรุษ ภิกษผูุมิใชญาติยอมไมรูการกระทําอันสมควรหรือไมสมควร ของท่ีมี   
อยูหรือไมมี ของภิกษณุีผูมิใชญาติ ไฉน เธอจึงไดใหจวีรแกภกิษณุีผูมิใชญาติเลา การกระทํา   
ของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่ง   
ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๗๔. ๕. ก. อนึ่ง ภกิษใุด ใหจีวรแกภกิษุณผูีมิใชญาติ เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๔๔๓] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายรังเกียจ ไมใหจีวรแลกเปล่ียนแกพวกภกิษณุี ภิกษณุี   
ท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาจึงไมใหแลกเปล่ียนแกพวกเรา   
ภิกษุท้ังหลาย ไดยินภกิษณุีเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหแลกเปล่ียนจวีร   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก   
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหแลกเปล่ียนแกสหธรรมิก   
ท้ัง ๕ คือ ภิกษ ุภิกษณุี สิกขามานา สามเณร สามเณรี เราอนุญาตใหแลกเปล่ียนแก   
สหธรรมิก ๕ เหลานี้ได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระอนบัุญญัติ   
        ๗๔. ๕. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ใหจีวรแกภกิษุณีผูมิใชญาติ เวนไวแต   
แลกเปล่ียน เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๔๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี   
ตลอด ๗ ช่ัวบุรพชนก.   
        ผูช่ือวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแก จวีร ๖ ชนิด ชนดิใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตองวกิัป   
เปนอยางตํ่า   
        คําวา เวนไวแตแลกเปล่ียน ความวา ภกิษุให เวนการแลกเปล่ียน ตองอาบัติ-   
ปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๔๔๕] ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหจีวร เวนไวแตแลกเปล่ียน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย ใหจวีร เวนไวแตแลกเปล่ียน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ ใหจวีร เวนไวแตแลกเปล่ียน ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกะทุกกฏ   
        ภิกษใุหจวีรแกภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว เวนไวแตแลกเปล่ียน ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.    
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        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหจวีร ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ใหจวีร ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหจวีร ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๔๖] ภกิษุณีผูเปนญาติ ๑ ภิกษุแลกเปล่ียน คือ เอาจีวรมีคานอยแลกเปล่ียนจวีร   
มีคามาก หรือเอาจีวรมีคามากแลกเปล่ียนจวีรมีคานอย ๑ ภิกษณุีถือวิสาสะ ๑ ภกิษณุีถือเอาเปน   
ของขอยืม ๑ ภกิษุใหบริขารอ่ืนเวนจวีร ๑ ภกิษุใหแกสิกขมานา ๑ ภกิษุใหสามเณรี ๑ ภกิษุ   
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองพระอุทายี   
        [๔๔๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุทายีเปนผูสามารถทําจีวรกรรม.   
ภิกษณุีรูปหนึ่งเขาไปหาทานแลวพูดวา ดิฉันขอโอกาส เจาคะ ขอพระคุณเจาชวยเย็บจวีรใหดิฉัน   
ดวย. ฝายทานพระอุทายีเย็บจีวรใหนางแลว ทําการยอมอยางดี ทําบริกรรมเรียบรอยแลว เขียน-   
รูปอันวิจิตร ตามความคิดเหน็ไวในทามกลางแลวพับเกบ็ไว.   
        คร้ันภิกษณุีนั่นเขาไปหาทานพระอุทายีแลวถามวา จวีรนั้นเสร็จแลวหรือยัง เจาคะ?   
        พระอุทายีตอบวา เสร็จแลว นองหญิง เชิญนําจีวรผืนนี้ตามท่ีพับไวแลวไปเก็บไว   
เม่ือไร ภิกษุณสีงฆมารับโอวาท จึงคอยหมจีวรผืนนี้เดินตามมาเบ้ืองหลังภิกษณุีสงฆ.   
        ฝายภิกษณุีนั้นนําจวีรตามท่ีพับไวนั้น ไปเก็บไว ถึงคราวท่ีภิกษุณสีงฆมารับโอวาท จึง   
หมจีวรผืนนั้น เดินตามมาเบ้ืองหลังภิกษุณสีงฆ ประชาชน พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ภิกษณุีพวกนีห้มดความเกรงกลัว เปนคนชั่ว ไมมียางอาย เขียนรูปอันวิจิตรตามความเห็นไว   
ท่ีจีวรได.   
        ภิกษณุีท้ังหลายถามวา นี่ใครทํา?   
        ภิกษณุีนัน้ตอบวา พระคุณเจาอุทายี.   
        ภิกษณุีท้ังหลายพูดวา รูปอยางนี้ไมงาม แมแกพวกนกัเลงท่ีหมดความเกรงกลัว ไมมี   
ยางอาย ไฉนจะงามแกพระคุณเจาอุทายีเลา แลวแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายจีึงไดเย็บ   
จีวรใหภกิษณุีเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                        ทรงสอบถามแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุทายวีา ดูกรอุทายี ขาววา เธอเย็บจีวรใหภิกษณุี   
จริงหรือ?   
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        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ภกิษณุีนั่นเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ?   
        อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรโมฆบุรุษ ภิกษท่ีุมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทําท่ีสมควรหรือไมสมควร อาการ   
ท่ีนาเล่ือมใสหรือไมนาเล่ือมใส ของภิกษณุท่ีีมิใชญาติ ไฉนเธอจึงไดเย็บจีวรใหภกิษณุท่ีีมิใช   
ญาติเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือ   
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๗๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด เย็บก็ดี ใหเย็บก็ดี ซ่ึงจีวร เพือ่ภิกษณุีผูมิใชญาติ   
เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุทายี จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๔๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗   
ช่ัวบุรพชนก.   
        ผูช่ือวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแก จวีร ๖ ชนิด ชนดิใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตองวกิัป   
เปนอยางตํ่า.   
        บทวา เยบ็ คือ เย็บเอง ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ รอยเข็ม.   
        บทวา ใหเย็บ คือ ใชผูอ่ืนเย็บ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ใชหนเดยีว แตเย็บแมหลายหน ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๔๔๙] ภกิษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซ่ึงจีวร ตอง-   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัย เย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซ่ึงจีวร ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ เย็บเองกด็ี ใหเย็บกด็ี ซ่ึงจีวร ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                ติกะทุกกฏ   
        ภิกษเุย็บเองก็ดี ใหเย็บกด็ี ซ่ึงจีวร เพื่อภิกษณุีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดยีว ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๕๐] ภกิษุเย็บเพื่อภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ ภิกษุเย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซ่ึงบริขารอ่ืน   
เวนจวีร ๑ ภิกษุเย็บเพื่อสิกขมานา ๑ ภกิษุเย็บเพื่อสามเณรี ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิ-   
กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                                ___________   
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                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๔๕๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียชักชวนกันเดนิทางไกลรวมกับ   
พวกภิกษุณี คนท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
เหลานี้เท่ียวไปกับพวกภกิษณุี เหมือนพวกเรากับภรรยาเดินเท่ียวกนัฉะนั้น. ภกิษุท้ังหลายไดยนิ   
คนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพคัคียจึงไดชักชวนกนัแลวเดินทางไกลรวมกบัพวกภิกษุณเีลา แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอชักชวน   
กันแลว เดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณี จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงชักชวน   
กันแลวเดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณเีลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๗๖.๗ ก. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลว เดินทางไกลดวยกันกับภกิษุณี โดยท่ีสุด   
แมส้ินระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ-   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
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                        เร่ืองภิกษแุละภิกษณุีหลายรูป   
        [๔๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุและภกิษุณหีลายรูปดวยกัน จะพากันเดนิทางไกลจาก   
เมืองสาเกต ไปพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษณุีพวกนัน้พบภกิษุ พวกเธอน้ันไดกลาวคํานี้วา   
แมพวกดิฉันกจ็ักไปกับพวกพระคุณเจาดวย.   
        ภิกษพุวกนั้นพูดวา ดกูรนองหญิง การชักชวนกันแลวเดินทางไกลรวมกันกับภกิษุณี   
ไมสมควร พวกเธอจะไปกอน หรือพวกฉันจักไป   
        ภิกษณุีพวกนัน้ตอบวา พวกพระคุณเจาเปนชายผูลํ้าเลิศ, พระคุณเจานั่นแหละจงไปกอน.   
        เม่ือภิกษณุีพวกนัน้เดินทางไปภายหลัง พวกโจรในระหวางทางไดพากันแยงชิงและ   
ประทุษราย คร้ันภิกษุณีพวกนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษณุท้ัีงหลายๆ   
ไดแจงเร่ืองนัน้แกภิกษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหเดินทางรวม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในหนทางท่ีจะตองไปกบัพวกเกวียน   
รูกนัอยูวาเปนท่ีนารังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา เราอนุญาตใหชักชวนกันแลวเดินทางไกลรวมกับ   
ภิกษณุีได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๗๖.๗ ข. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลวเดินทางไกลดวยกันกับภกิษุณี โดย   
ท่ีสุดแมส้ินระยะบานหน่ึง เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย นีส้มัยในเร่ืองนัน้ ทาง   
เปนท่ีจะตองไปดวยพวกเกวยีน รูกันอยูวาเปนท่ีนารังเกยีจ มีภัยเฉพาะหนา นี้สมัย   
ในเร่ืองนั้น.   
                        เร่ืองภิกษแุละภิกษณุีหลายรูป จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๕๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง-   
ประสงคในอรรถนี้.    
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        ผูช่ือวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        บทวา กบั คือ รวมกัน.   
        บทวา ชักชวนกนัแลว คือ ชักชวนกันวา ไปกันเถิดนองหญิง ไปกันเถิดพระคุณเจา   
ไปกันเถิดเจาคะ ไปกนัเถิดจะ พวกเราไปกนัในวันนี้ ไปกันในวันพรุงนี้ หรือไปกนัในวัน   
มะรืนนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง คือ ในหมูบานกําหนดช่ัวไกบินตก ตองอาบัติ   
ปาจิตตียทุกๆ ระยะบาน ในปาหาบานมิได ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ กึง่โยชน.   
        บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกไวแตสมัย.   
        หนทางท่ีช่ือวา จะตองไปดวยพวกเกวยีน คือ เวนพวกเกวียนแลว ไมสามารถจะ   
ไปได.   
        ท่ีช่ือวา เปนท่ีนารังเกยีจ คือ ในหนทางน้ันมีสถานท่ีพวกโจรสองสุม บริโภค ยืน   
นั่ง นอน ปรากฏอยู.   
        ท่ีช่ือวา มีภัยเฉพาะหนา คือ ในหนทางนั้นมีมนุษยถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี   
ปรากฏอยู.   
        ภิกษพุาไปตลอดทางท่ีมีภัยเฉพาะหนา ถึงทางท่ีปลอดภัยแลว พึงสงพวกภิกษณุไีปดวย   
คําวา ไปเถิดนองหญิงท้ังหลาย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๔๕๔] ชักชวนกันแลว ภกิษุสําคัญวาชักชวนกันแลวเดินทางไกลดวยกัน โดยท่ีสุด   
แมส้ินระยะบานหนึ่ง เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ชักชวนกนัแลว ภิกษุสงสัย เดินทางไกลดวยกัน โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหน่ึง   
เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ชักชวนกนัแลว ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวนกัน เดินทางไกลดวยกนั โดยท่ีสุดแมส้ิน   
ระยะบานหนึ่ง เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกทุกกฏ   
        ภิกษุชักชวน ภิกษณุีไมไดชักชวน ... ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาชักชวน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมไดชักชวน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวน ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๕๕] มีสมัย ๑ ไมไดชักชวนกันไป ๑ ภิกษุณีชักชวน ภิกษไุมไดชักชวน ๑   
ไปผิดนัด ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๔๕๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียชักชวนกันแลว โดยสารเรือ   
ลําเดียวกับพวกภิกษุณี ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พวกเราพรอมดวยภรรยาเลนเรือ   
ลําเดียวกันฉันใด พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ชักชวนกันแลว เลนเรือลําเดียวกับ   
พวกภิกษุณี กฉั็นนั้น ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปน   
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดชักชวนกนัแลว โดยสาร   
เรือลําเดียวกับพวกภิกษุณเีลา แลวกราบทลูเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา   
พวกเธอชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกับภิกษณุีท้ังหลาย จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดชักชวนกันแลว   
โดยสารเรือลําเดียวกับภิกษณุีท้ังหลายเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๗๗.๘ ก. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกับภกิษุณี ข้ึนน้ํา   
ไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
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                        เร่ืองภิกษแุละภิกษณุีหลายรูป   
        [๔๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุและภกิษุณหีลายรูปดวยกันจะเดินทางไกลจากเมืองสาเกต   
ไปพระนครสาวัตถี ระหวางทางมีแมน้ําท่ีจะตองขาม จึงภกิษุณพีวกนั้นไดกลาวคํานี้กะภกิษุ   
พวกนั้นวา แมพวกดิฉันกจ็ักขามไปกับดวยพระคุณเจา.   
        ภิกษพุวกนั้นพูดวา ดกูรนองหญิง การชักชวนกันแลวโดยสารเรือลําเดียวกันกับภกิษุณี   
ไมสมควร พวกเธอจักขามไปกอน หรือพวกฉันจักขามไป   
        ภิกษณุีพวกนัน้ตอบวา พวกพระคุณเจาเปนชายผูลํ้าเลิศ, พระคุณเจานั่นแหละจงขาม   
ไปกอน.   
        เม่ือภิกษณุีพวกนัน้ขามไปภายหลัง, พวกโจรไดพากนัแยงชิงและประทุษราย. คร้ันภกิษุณี   
พวกนั้นไปถึงพระนครสาวตัถีแลว ไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุณีท้ังหลายๆ ไดแจงเร่ืองนั้นแกพวก-   
ภิกษุๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงอนุญาตใหโดยสารเรือลําเดียวกันขามฟาก   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในการขามฟาก เราอนญุาตให   
ชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกับภกิษุณีได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๗๗. ๘. ข. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกับภกิษุณี   
ข้ึนน้ําไปกด็ี ลองน้ําไปก็ดี เวนไวแตขามฟาก เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษแุละภิกษณุีหลายรูป จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๕๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ผูช่ือวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        บทวา กบั คือ รวมกัน.   
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        บทวา ชักชวนกนัแลว คือ ชักชวนกันวา ไปโดยสารเรือกันเถิดนองหญิง, ไปโดย-   
สารเรือกันเถิดพระคุณเจา ไปโดยสารเรือกันเถิดเจาคะ ไปโดยสารเรือกันเถิดจะ พวกเราไป   
โดยสารเรือกนัในวันนี้ ไปโดยสารเรือกันในวนัพรุงนี้ หรือไปโดยสารเรือกันในวันมะรืนนี้   
ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เม่ือภิกษณุีโดยสารแลว ภิกษจุึงโดยสาร ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เม่ือภิกษโุดยสารแลว ภิกษณุีจึงโดยสาร ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        หรือโดยสารทั้งสอง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ข้ึนน้ําไป คือ แลนข้ึนทวนน้ํา.   
        บทวา ลองน้ําไป คือ แลนลงตามน้ํา.   
        บทวา เวนไวแตขามฟาก คือ ยกเวนแตขามฟาก.   
        ในหมูบานกําหนดช่ัวไกบินตก ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะบาน ในปาหาบาน   
มิได, ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ กึ่งโยชน.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๔๕๙] ชักชวนกันแลว ภิกษุสําคัญวาชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกัน ข้ึนน้ํา   
ไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี เวนไวแตขามฟาก, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ชักชวนกนัแลว ภิกษุสงสัย โดยสารเรือลําเดียวกัน ข้ึนน้ําไปกด็ี ลองน้ําไปก็ดี เวน   
ไวแตขามฟาก, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ชักชวนกนัแลว ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวนกัน โดยสารเรือลําเดียวกัน ข้ึนน้ําไปก็ดี   
ลองน้ําไปก็ดี เวนไวแตขามฟาก, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกทุกกฏ   
        ภิกษุชักชวน ภิกษณุีไมไดชักชวน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาชักชวน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมไดชักชวน ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวน ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๖๐] ขามฟาก ๑, ไมไดชักชวนกนัโดยสาร ๑, ภกิษุณีชักชวน ภิกษไุมไดชักชวน ๑,   
โดยสารเรือผิดนัก ๑, มีอันตราย ๑, ภิกษวุกิลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา   
        [๔๖๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น ภกิษุณีถุลลนันทาเปน   
กุลุปกาของตระกูลแหงหนึ่ง เปนผูรับภัตตาหารประจําอยู. ก็แลคหบดนีัน้ไดนิมนตพระเถระท้ัง   
หลายไว. คร้ันเวลาเชา ภกิษณุีถุลลนันทาครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปสูตระกูลนั้น.   
คร้ันแลวไดถามคหบดีนั้นวา ดูกรทานคหบดี ทานจัดของเคี้ยวของฉันนีไ้วมากมายทําไม   
        ค. กระผมไดนิมนตพระเถระท้ังหลายไว ขอรับ.   
        ถุ. ดูกรคหบดี พระเถระเหลานัน้คือใครบาง   
        ค. คือพระคุณเจาสารีบุตร พระคุณเจามหาโมคคัลลานะ พระคุณเจามหากัจจานะ   
พระคุณเจามหาโกฏฐิตะ พระคุณเจามหากปัปนะ พระคุณเจามหาจุนทะ พระคุณเจาอนุรุทธะ   
พระคุณเจาเรวตะ พระคุณเจาอุบาลี พระคุณเจาอานนท พระคุณเจาราหุล.   
        ถุ. ดูกรคหบดี ก็เม่ือพระเถระผูใหญมีปรากฏอยู ทําไมทานจึงนิมนตพระเล็กๆ เลา   
        ค. พระเถระผูใหญเหลานั้นคือใครบาง ขอรับ   
        ถุ. คือพระคุณเจาเทวทัต พระคุณเจาโกกาลิกะ พระคุณเจากฏโมรกติสสกะ พระ-   
คุณเจาขัณฑเทวีบุตร, พระคุณเจาสมุทททัต.   
        ในระหวางท่ีภิกษณุีถุลลนันทาพูดคางอยูเชนนี้ พอดีพระเถระท้ังหลายเขามาถึง. นางกลับ   
พูดวา ดูกรคหบดี ถูกแลว พระเถระผูใหญท้ังนั้น ทานนมินตมาแลว.   
        ค. เม่ือกี้นี้เองแทๆ ทานพูดวาพระคุณเจาท้ังหลายเปนพระเล็กๆ เดี๋ยวนี้กลับพดูวา   
เปนพระเถระผูใหญ. คหบดนีั้นพูดแลวขับนางออกจากเรือน และงดอาหารท่ีถวายประจํา.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตรูอยู   
จึงฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแีนะนําใหถวาย แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...    
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                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัตวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอรูอยู ฉันบิณฑบาต   
อันภิกษุณแีนะนําใหถวาย จริงหรือ?   
        พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอรูอยู จึงไดฉันบิณฑบาต   
อันภิกษุณแีนะนําใหถวายเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๗๘. ๙. ก. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแีนะนําใหถวาย   
เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษณุีถุลลนันทา จบ.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๔๖๒] สมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งบวชมาจากพระนครราชคฤหแลว ไดเดินทางไปยัง   
ตระกูลญาติ. คนท้ังหลายไดตั้งใจจดัภัตตาหารถวาย ดวยดีใจวา ตอนานๆ ทานจึงไดมา. ภิกษณุี   
กุลุปกาของตระกูลนั้น ไดบอกแนะนําคนพวกนัน้วา ขอพวกทานจงถวายภัตตาหารแกพระคุณเจา   
เถิด. ฝายภกิษณุีรูปนั้นรังเกียจวา การท่ีภิกษุรูอยู ฉันบิณฑบาตท่ีภิกษณุีแนะนําใหถวาย พระผูมี-   
พระภาคทรงหามไวแลวดังนี ้จึงไมรับประเคน และไมสามารถจะเท่ียวไปบิณฑบาต ไดขาด   
ภัตตาหารแลว คร้ันเธอไปถึงพระอารามแลวแจงความนัน้แกภกิษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
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                ทรงอนุญาตใหฉันบิณฑบาตท่ีคฤหัสถปรารภไวกอน   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในเพราะคฤหัสถปรารภไว   
กอน เราอนุญาตใหภิกษุผูรูอยู ฉันบิณฑบาตท่ีภิกษณุแีนะนําใหเขาถวายได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๗๘. ๙. ข. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแีนะนําใหถวาย   
เวนแตคฤหัสถปรารภไวกอน เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๖๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รู คือ รูเอง หรือคนอ่ืนบอกเธอ หรือภิกษุณนีั้นบอก.   
        ผูช่ือวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        ท่ีช่ือวา แนะนําใหถวาย คือ ภิกษณุีบอกแกผูไมประสงคจะถวายทาน ไมประสงค   
จะทําบุญไวแตแรกวา ทานเปนนักสวด ทานเปนผูคงแกเรียน ทานเปนผูเช่ียวชาญในพระสุต-   
ตันตปฎก ทานเปนพระวินยัธร ทานเปนพระธรรมกถึก ขอทานท้ังหลายจงถวายทานแกทานเถิด   
ขอทานทั้งหลายจงทําบุญแกทานเถิด ดังนี้ นี้ช่ือวา แนะนาํใหถวาย.   
        ท่ีช่ือวา บิณฑบาต ไดแก โภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง.   
        บทวา เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน คือ ยกแตคฤหัสถปรารภไวกอน.   
        ท่ีช่ือวา คฤหัสถปรารภไว คือ เขาเปนญาติ เปนผูปวารณา หรือเขาจัดแจงไวตาม   
ปกติ.    
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        เวนจากบิณฑบาตท่ีคฤหัสถปรารภไวกอน ภกิษุรับประเคนไวดวยต้ังใจวาจกัฉัน ตอง-   
อาบัติทุกกฏ.   
        ฉัน ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
        [๔๖๔] บิณฑบาตอันภกิษุณแีนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวาแนะนําใหถวาย ฉัน เวนไว   
แตคฤหัสถปรารภไวกอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บิณฑบาตอันภิกษุณแีนะนําใหถวาย ภิกษุสงสัย ฉัน เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บิณฑบาตอันภิกษุณแีนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวาไมไดแนะนําใหถวาย ฉัน เวนไว   
แตคฤหัสถปรารภไวกอน ไมตองอาบัติ.   
        บิณฑบาตอันภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว แนะนําใหถวาย ภกิษุฉัน เวนไวแต   
คฤหัสถปรารภไวกอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บิณฑบาตอันภิกษุณีมิไดแนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวาแนะนําใหถวาย ฉัน ตองอาบัติ-   
ทุกกฏ.   
        บิณฑบาตอันภิกษุณีมิไดแนะนําใหถวาย ภิกษุสงสัย ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บิณฑบาตอันภิกษุณีมิไดแนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวามิไดแนะนําใหถวาย ฉัน ไมตอง   
อาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๖๕] ภกิษุฉันบิณฑบาตท่ีคฤหัสถปรารภไวกอน ๑ ภิกษุฉันบิณฑบาตอันสิกขมานา   
แนะนําใหถวาย ๑ ภกิษุฉันบิณฑบาตอันสามเณรีแนะนําใหถวาย ๑ ภกิษฉัุนอาหารทุกชนิดเวน   
โภชนะหา ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                                ___________    
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                        ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองพระอุทายี   
        [๔๖๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ปุราณทุติยิกาของทานพระอุทายีไดบวชอยู   
ในสํานักภิกษณุ,ี นางมาในสํานักทานพระอุทายีเนืองๆ. แมทานอุทายกี็ไปในสํานกันางเนืองๆ.   
สมัยนั้นแล ทานพระอุทายไีดสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภกิษุณีนัน้หนึ่งตอหนึ่ง.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย  ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี   
ผูเดียว จึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษณุีผูเดียวเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี-   
พระภาค ... .   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอผูเดียวสําเร็จการนั่ง   
ในท่ีลับกับภกิษุณีผูเดยีว จริงหรือ?   
        พระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอผูเดียวจึงไดสําเร็จการนั่ง   
ในท่ีลับกับภกิษุณีผูเดยีวเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๗๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ผูเดียว สําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภิกษุณีผูเดยีว   
เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุทายี จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๖๗] บทวา  อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ผูช่ือวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        บทวา กบั คือ รวมกัน.   
        บทวา ผูเดียว ผูเดียว คือ มีเฉพาะภกิษุและภิกษุณี.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีลับ คือ ท่ีลับตา ท่ีลับหู.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีลับตา ไดแก สถานท่ีซ่ึงไมสามารถแลเห็นภกิษุกบัภิกษุณขียิบตากัน   
ยักค้ิวกัน หรือชะเงอศีรษะกนั.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีลับหู ไดแก สถานท่ีซ่ึงไมสามารถไดยินถอยคําท่ีพูดกนัตามปกติ.   
        บทวา สําเร็จการนั่ง ความวา เม่ือภกิษณุีนั่ง ภิกษนุั่งใกล หรือนอนใกล ตอง-   
อาบัติปาจิตตีย.   
        เม่ือภิกษนุั่ง ภิกษุณนีั่งใกลหรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        นั่งท้ังสองก็ดี นอนท้ังสองก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๔๖๘] ท่ีลับ ภิกษุสําคัญวาท่ีลับ สําเร็จการนั่งหนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ท่ีลับ ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ท่ีลับ ภิกษุสําคัญวามิใชท่ีลับ สําเร็จการนั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ไมใชท่ีลับ ภิกษุสําคัญวาท่ีลับ สําเร็จการนั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชท่ีลับ ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชท่ีลับ ภิกษุสําคัญวาไมใชท่ีลับ ... ไมตองอาบัติ.   
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                                อนาปตติวาร   
        [๔๖๙] ภกิษุมีบุรุษผูรูเดยีงสาคนใดคนหน่ึงอยูเปนเพือ่น ๑ ภกิษยุืนมิไดนั่ง ๑ ภิกษุ   
ผูมิไดมุงท่ีลับ ๑ ภิกษุนั่งสงใจไปในอารมณอ่ืน ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๓ จบ.   
                                ___________   
                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. อสัมมตภิกขุโนวาทสิกขาบท      วาดวยส่ังสอนภิกษณุี   
        ๒. อัตถังคตสิกขาบท             วาดวยส่ังสอนภิกษณุีเม่ืออาทิตยตกแลว   
        ๓. ภิกขุนปูสสยสิกขาบท           วาดวยส่ังสอนภิกษณุีถึงในท่ีอยู   
        ๔. อามิสสิกขาบท                 วาดวยส่ังสอนภิกษณุี เพราะเหน็แกลาภ   
        ๕. จีวรทานสิกขาบท             วาดวยใหจีวร   
        ๖. จีวรสิพพนสิกขาบท            วาดวยเย็บจวีร   
        ๗. สวิธานสิกขาบท                วาดวยชักชวนกันเดนิทาง   
        ๘. นาวาภิรุหณสิกขาบท           วาดวยโดยสารเรือ   
        ๙. ปริปาจนสิกขาบท             วาดวยฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแีนะนํา   
        ๑๐. รโหนิสัชชสิกขาบท            วาดวยนั่งในท่ีลับ   
                        รวม ๑๐ สิกขาบท.   
                                ___________    
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                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๔   
                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๔๗๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ณ สถานอันไมหางจากพระนครสาวัตถีนั้น มีประชาชน   
หมูหนึ่งไดจดัต้ังอาหารไวในโรงทาน. พระฉัพพัคคียครองผาเรียบรอยแลว ถือบาตรจีวรเขาไป   
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี, เม่ือไมไดอาหาร ไดพากันไปสูโรงทาน. ประชาชนต้ังใจอังคาสดวย   
ดีใจวา แมตอนานๆ ทานจึงไดมา. คร้ันวนัท่ี ๒ และวันท่ี ๓ เวลาเชา พระฉัพพัคคียครอง   
อันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี, เม่ือไมไดอาหาร ไดพากัน   
ไปฉันในโรงทาน. คร้ันแลวไดปรึกษากนัวา พวกเราจกัพากันไปสูอารามทําอะไรกัน แมพรุงนี้   
ก็จักตองมาท่ีนี่อีก จึงพากันอยูในโรงทานนั้นแหละ, ฉันอาหารในโรงทานเปนประจาํ. พวก   
เดียรถียพากันหลีกไป. ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกพระสมณะเช้ือสาย   
พระศากยบุตร จึงไดอยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา อาหารในโรงทานเขามิไดจดัไวเฉพาะ   
ทานเหลานี,้ เขาจัดไวเพื่อคนท่ัวๆ ไป.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมัก-   
นอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดอยูฉันอาหารในโรงทาน   
เปนประจําเลา ... .   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธออยูฉัน-   
อาหารในโรงทานเปนประจาํ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดอยู   
ฉันอาหารในโรงทานเปนประจําเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ... .   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
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                                พระบัญญัติ   
        ๘๐.๑. ก. ภิกษพุึงฉันอาหารในโรงทานไดคร้ังหนึ่ง ถาฉันยิ่งกวานัน้ เปน   
ปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        เร่ืองพระสารีบุตร   
        [๔๗๑] สมัยตอมา ทานพระสารีบุตร เดินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท ได   
ไปยังโรงทานแหงหนึ่ง. ประชาชนต้ังใจอังคาสดวยดใีจวา แมตอนานๆ พระเถระจึงไดมา.   
คร้ันทานพระสารีบุตรฉันอาหารแลว บังเกดิอาพาธหนัก ไมสามารถจะหลีกไปจากโรงทานน้ันได.   
คร้ันวันท่ี ๒ ประชาชนพวกนั้นไดกราบเรียนทานวา นิมนตฉันเถิด เจาขา. จึงทานพระสารีบุตร   
รังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามการอยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา ดังน้ี จงึไมรับนิมนต   
ทานไดยอมอดอาหารแลว. คร้ันทานเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุ   
ท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันอาหารในโรงทานได   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ   
อยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจําได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๘๐.๑. ข. ภิกษุมิใชผูอาพาธ พึงฉันอาหารในโรงทานไดคร้ังหนึ่ง ถาฉัน   
ยิ่งกวานั้น เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระสารีบุตร จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๗๒] ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือ สามารถจะหลีกไปจากโรงทานนั้นได.   
        ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือ ไมสามารถจะหลีกไปจากโรงทานน้ันได.   
        ท่ีช่ือวา อาหารในโรงทาน ไดแก โภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเขาจัดต้ังไว   
ณ ศาลา ปะรํา โคนไม  หรือท่ีกลางแจงมิไดจําเพาะใคร มีพอแกความตองการ.   
        ภิกษุมิใชผูอาพาธฉันไดคร้ังหนึ่ง หากฉันเกินกวานัน้ รับประเคนดวยต้ังใจวาจกัฉัน   
ตองอาบัติทุกกฏ กลืนกิน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๔๗๓] มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ฉันอาหารในโรงทาน ยิ่งกวานั้น ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        มิใชผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ฉันอาหารในโรงทาน ยิ่งกวานัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ฉันอาหารในโรงทาน ยิ่งกวานั้น ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๗๔] ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษไุมอาพาธฉันคร้ังเดียว ๑ ภิกษเุดินทางไป หรือเดินทาง   
กลับมาแวะฉัน ๑ เจาของนมินตใหฉัน ๑ ภิกษุฉันอาหารท่ีเขาจัดไวจําเพาะ ๑ ภิกษุฉันอาหาร   
ท่ีเขามิไดจัดไวมากมาย ๑ ภกิษุฉันอาหารทุกชนิดเวนโภชนะหา ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                                ___________    
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                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระเทวทัต   
        [๔๗๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น พระเทวทัตเส่ือมจากลาภและ   
สักการะ พรอมดวยบรษิัทเท่ียวขออาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉัน ประชาชนเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดเท่ียวขออาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉัน   
เลา โภชนะท่ีดีใครจะไมพอใจ อาหารท่ีอรอยใครจะไมชอบใจ.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนพวกน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตจึงไดพรอมดวยบริษัทเท่ียวขอ   
อาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉันเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัตวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอพรอมดวยบริษัท   
เท่ียวขออาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉัน จริงหรือ?   
        พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดพรอมดวยบริษัทเท่ียว   
ขออาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉันเลา   
        การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ... .   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๘๑.๒. ก. เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระเทวทัต จบ.   
                        เร่ืองภิกษุอาพาธ   
        [๔๗๖] สมัยนั้นแล ประชาชนนิมนตภิกษุท้ังหลาย ผูอาพาธฉันภัตตาหาร. ภิกษุ   
ท้ังหลายพากนัรังเกียจ ไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว   
แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันเปนหมูได   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ   
ฉันเปนหมูได.   
        กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-   
                        พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๘๑.๒. ข. เวนไวแตสมัย เปนปาจติตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น คือ คราวอาพาธ นีส้มัยในเร่ืองนัน้.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษุอาพาธ จบ.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูถวายจีวร   
        [๔๗๗] สมัยตอมาเปนฤดูท่ีชาวบานถวายจวีรกัน ประชาชนตกแตงภัตตาหารพรอม   
ดวยจีวร แลวนิมนตภกิษุท้ังหลายดวยต้ังใจวา ใหทานฉันแลวจกัใหครองจีวร ภกิษท้ัุงหลายพา   
กันรังเกยีจ ไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว จีวรจึงเกิดข้ึน   
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เล็กนอย. ภิกษท้ัุงหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในคราวท่ีถวายจวีรกัน เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๒   
        ๘๑.๒. ค. เวนไวแตสมัย เปนปาจติตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเปนฤดูถวายจีวร นี้สมัยในเร่ืองนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูถวายจีวร จบ.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูทําจีวร   
        [๔๗๘] สมัยตอมา ประชาชนนิมนตภิกษุท้ังหลายผูชวยกนัทําจวีรฉันภัตตาหาร. ภิกษุ   
ท้ังหลายพากนัรังเกียจ ไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ในคราวท่ีทําจวีรกัน เราอนญุาตใหฉันเปนหมูได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๓   
        ๘๑. ๒. ง. เวนไวแตสมัย เปนปาจติตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเปนฤดูถวายจีวร คราวทําจีวร นี้สมัยในเร่ืองนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูทําจีวร จบ.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวเดินทางไกล   
        [๔๗๙] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายพากนัเดินทางไกลไปกับประชาชน คราวนั้นภกิษุ   
เหลานั้นไดบอกประชาชนพวกน้ันวา โปรดรอสักครูหนึง่เถิดจะ พวกฉันจักไปบณิฑบาต.    
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        ประชาชนพวกน้ันกลาวนิมนตอยางนี้วา นิมนตฉันท่ีนี้แหละ เจาขา.   
        ภิกษุท้ังหลายพากันรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมู พระผูมีพระภาคทรง   
หามแลว แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย ในคราวท่ีเดินทางไกล เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๔   
        ๘๑.๒. จ. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเปนฤดูถวายจีวร คราวท่ีทําจีวร คราวท่ีเดินทาง   
ไกล นี้สมัยในเร่ืองนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
        เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวเดินทางไกล จบ.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวโดยสารเรือ   
        [๔๘๐] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายโดยสารเรือไปกับประชาชน คร้ังนั้นภกิษุพวกนั้น   
ไดบอกประชาชนพวกน้ันวา โปรดจอดเรือท่ีฝงสักครูหนึ่งเถิดจา พวกฉันจักไปบณิฑบาต.   
        ประชาชนพวกน้ันกลาวนิมนตอยางนี้วา นิมนตฉันท่ีนี้แหละ เจาขา.   
        ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
ในคราวโดยสารเรือ เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๕   
        ๘๑.๒. ฉ. เวนไวแตสมัย เปนปาจติตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเปนฤดูถวายจีวร คราวท่ีทําจีวร คราวท่ีเดิน   
ทางไกล คราวท่ีโดยสารเรือไป นี้สมัยในเร่ืองนั้น.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
        เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวโดยสารเรือ จบ.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวประชุมใหญ   
        [๔๘๑] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายท่ีจําพรรษาในทิศท้ังหลาย เดนิทางมายังพระนคร   
ราชคฤหเพื่อเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาค. ประชาชนเห็นภิกษุผูมาจากราชอาณาเขตตางๆ จึงนิมนต   
ฉันภัตตาหาร.   
        ภิกษุท้ังหลายพากันรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรง   
หามแลว แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย ในคราวประชุมใหญ เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๖   
        ๘๑.๒. ช. เวนไวแตสมัย เปนปาจติตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเปนฤดูถวายจีวร คราวท่ีทําจีวร คราวท่ีเดิน   
ทางไกล คราวท่ีโดยสารเรือไป คราวประชุมใหญ นี้สมัยในเร่ืองนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวประชุมใหญ จบ.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวภัตของสมณะ   
        [๔๘๒] สมัยตอมา พระญาติรวมสายโลหิตของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช   
ทรงผนวชอยูในสํานักอาชีวก. คราวนั้นแล อาชีวกนัน้เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช   
ถึงพระราชสํานัก คร้ันแลวไดถวายพระพรวา ขอถวายพระพร อาตมภาพปรารถนาจะทําภัตตาหาร   
เล้ียงนักบวชท่ีถือลัทธิตางๆ. ทาวเธอตรัสวา พระคุณเจาผูเจริญ ถาพระคุณเจานิมนตภกิษุสงฆ   
มีพระพุทธเจาเปนมุขใหฉันกอน ฉันจึงจะจัดทําถวายอยางนั้นได.    
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        จึงอาชีวกนั้นสงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลาย อาราธนาวา ขอภกิษท้ัุงหลายจงรับภัตตา-   
หารของขาพเจา เพื่อฉันในวันพรุงนี้.   
        ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมู พระผูมีพระภาคทรงหามแลว.   
        จึงอาชีวกนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงพุทธสํานัก. คร้ันแลวไดกราบทูลปราศรัยกับ   
พระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหเปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว ไดยืน ณ ท่ีควรสวนขาง   
หนึ่งกราบทูลวา แมพระโคดมผูเจริญก็เปนบรรพชิต แมขาพเจาก็เปนบรรพชิต บรรพชิตควร   
รับอาหารของบรรพชิต ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงรับภัตตาหารของขาพเจาเพื่อเสวยในวันพรุงนี้   
พรอมดวยภกิษุสงฆเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยอาการดุษณี. คร้ันอาชีวกนั้นทราบการทรงรับนิมนตของ   
พระผูมีพระภาคแลว กลับไป.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในคราวภตัของสมณะ เราอนุญาต   
ใหฉันเปนหมูได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๗   
        ๘๑.๒. ญ. เวนไวแตสมัย เปนปาจติตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัย   
ในเร่ืองนั้น คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเปนฤดูถวายจีวร คราวท่ีทําจวีร คราวท่ีเดิน   
ทางไกล คราวท่ีโดยสารเรือไป คราวประชุมใหญ คราวภัตของสมณะ นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
        เร่ืองทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวภัตของสมณะ จบ.   
                                ___________   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๘๓] ท่ีช่ือวา ฉันเปนหมู คือ คราวท่ีมีภกิษุ ๔ รูป อันเขานิมนตดวยโภชนะ ๕   
อยางใดอยางหน่ึง แลวฉัน นี้ช่ือวาฉันเปนหมู.    
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        บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนสมัย.   
        ท่ีช่ือวา คราวอาพาธ คือ โดยท่ีสุดแมเทาแตก ภิกษุคิดวาเปนคราวอาพาธแลวฉันได.   
        ท่ีช่ือวา คราวท่ีเปนฤดูถวายจวีร คือ เม่ือกฐินยังไมไดกรานกําหนดทายฤดูฝน ๑   
เดือน เม่ือกฐินกรานแลว ๕ เดือน ภกิษุคิดวาเปนคราวท่ีเปนฤดูถวายจีวร แลวฉันได.   
        ท่ีช่ือวา คราวท่ีทําจีวร คือ เม่ือภิกษุกําลังทําจีวรกันอยู ภกิษุคิดวาเปนคราวท่ีทําจวีร   
แลวฉันได.   
        ท่ีช่ือวา คราวเดินทางไกล คือ ภิกษุคิดวา จักเดินทางไปถึงกึ่งโยชน แลวฉันได   
เม่ือจะไปก็ฉันได มาถึงแลวก็ฉันได.   
        ท่ีช่ือวา คราวโดยสารเรือไป คือภิกษุคิดวา เราจักโดยสารเรือไปแลวฉันได เม่ือ   
จะโดยสารไปก็ฉันได โดยสารกลับมาแลวก็ฉันได.   
        ท่ีช่ือวา คราวประชุมใหญ คือ คราวท่ีมีภิกษุ ๒-๓ รูปเท่ียวบิณฑบาตพอเล้ียงกัน   
แตเม่ือมีรูปท่ี ๔ มารวมดวย ไมพอเล้ียงกนั ภิกษคิุดวาเปนคราวประชุมใหญ แลวฉันได.   
        ท่ีช่ือวา คราวภัตของสมณะ คือ คราวท่ีมีผูใดผูหนึ่งซ่ึงนับเนื่องวาเปนนักบวชทํา   
ภัตตาหารถวาย ภกิษุคิดวาเปนคราวภัตของสมณะ แลวฉันได.   
        นอกจากสมัย ภิกษุรับวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืนกิน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คํากลืน   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๔๘๔] ฉันเปนหมู ภิกษุสําคัญวาฉันเปนหมู เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ฉันเปนหมู ภิกษุสงสัย เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ฉันเปนหมู ภิกษุสําคัญวามิใชฉันเปนหมู เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                                ทุกทุกกฏ   
        มิใชฉันเปนหมู ภกิษุสําคัญวาฉันเปนหมู ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชฉันเปนหมู ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        มิใชฉันเปนหมู ภกิษุสําคัญวามิใชฉันเปนหมู ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๘๕] ภิกษุฉันในสมัย ๑ ภกิษุ ๒-๓ รูปฉันรวมกัน ๑ ภิกษุหลายรูปเท่ียวบิณฑบาต   
แลวประชุมฉันแหงเดียวกนั ๑ ภัตเขาถวายเปนนิตย ๑ ภัตเขาถวายตามสลาก ๑ ภัตเขาถวาย   
ในปกษ ๑ ภตัเขาถวายในวันอุโบสถ ๑ ภัตเขาถวายในวันปาฏิบท ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชนิด   
เวนโภชนะ หา ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                                ___________    
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                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองบุรุษเข็ญใจ   
        [๔๘๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน   
เขตพระนครเวสาลี. คร้ังนั้น ประชาชนไดจัดตั้งลําดับภัตตาหารอันประณีตไว ในพระนคร-   
เวสาลี. คราวนัน้ กรรมกรเข็ญใจคนหนึ่งดาํริวา ทานนี้จกัไมเปนกุศลเล็กนอย เพราะประชาชน   
พวกนี้ทําภัตตาหารโดยเคารพ ผิฉะนั้น เราควรทําภัตตาหารบาง ดังนั้นเขาจึงเขาไปหานาย   
กิรปติกะบอกความจํานงวาคุณครับ กระผมปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา   
เปนประมุข, ขอทานโปรดใหคาจางแกกระผม แมนายกิรปติกะนัน้ ก็เปนคนมีศรัทธาเล่ือมใส   
เขาจึงไดใหคาจางแกกรรมกรเข็ญใจนั้นเกนิปกติ ฝายกรรมกรเข็ญใจนัน้ ไดเขาไปเฝาพระผูมี   
พระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลอาราธนาวา   
ขอพระองคพรอมดวยภิกษสุงฆ ทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญ   
บุญกุศลและปติปราโมทย ในวันพรุงนี้ดวยเถิด พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุสงฆหมูใหญนัก เธอจงทราบ. กรรมกรนั้นกราบทูลวา   
ภิกษุสงฆหมูใหญก็ไมเปนไร พระพุทธเจาขา. ผลพุทราขาพระพุทธเจาจัดเตรียมไวมาก อาหาร   
ท่ีเปนเคร่ืองดืม่เจือดวยพุทราจักบริบูรณ.   
        พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ. คร้ันเขาทราบการรับนิมนตของพระผูมี   
พระภาคแลว ลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิหลีกไปแลว. ภิกษุท้ังหลาย   
ทราบขาววา กรรมกรเข็ญใจผูหนึ่ง นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวัน   
พรุงนี้, อาหารที่เปนเคร่ืองดืม่เจือดวยผลพทุราจักบริบูรณ เธอจึงเท่ียวบิณฑบาตฉันเสียแตเชา.   
ชาวบานทราบขาววา กรรมกรเข็ญใจผูหนึ่งไดนิมนตภิกษสุงฆ มีพระพทุธเจาเปนประมุข เขาจึง   
นําของเค้ียวของฉันเปนอันมากไปชวยกรรมกรเข็ญใจ. สวนกรรมกรเข็ญใจผูนั้น ส่ังใหตกแตง   
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต โดยลวงราตรีนั้น แลวใหไปกราบทูลภัตตกาลแดพระผูมี   
พระภาควา ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว.    
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        ขณะน้ันแลเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงบาตรจีวรเสด็จไป   
ยังท่ีอยูของกรรมกรเข็ญใจผูนั้น ประทับนัง่เหนือพุทธอาสนท่ีเขาจัดถวายพรอมดวยภกิษุสงฆ.   
จึงกรรมกรเข็ญใจผูนั้นอังคาสภิกษุท้ังหลายในโรงภัตตาหาร.   
        ภิกษุท้ังหลายพากันกลาวอยางนีว้า อาวุโส จงถวายแตนอยเถิด, จงถวายแตนอยเถิด.   
        กรรมกรกราบเรียนวา พระคุณเจาท้ังหลาย โปรดอยาเขาใจวา กระผมนี้เปนกรรมกร   
เข็ญใจ แลวรับแตนอยๆ เลย เจาขา. ของเค้ียวของฉันกระผมไดจัดหาไวมากมาย ขอพระ-   
คุณเจาท้ังหลายไดโปรดเรียกรองตามประสงคเถิด เจาขา.   
        ภิกษุท้ังหลายตอบวา พวกฉันขอรับแตนอยๆ มิใชเพราะเหตุนั้นเลย เพราะพวกฉัน   
เท่ียวบิณฑบาตฉันมาแตเชาแลวตางหาก ฉะนั้น พวกฉันจึงขอรับแตนอยๆ.   
        ลําดับนั้นแล กรรมกรเข็ญใจผูนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจา   
ผูเจริญท้ังหลาย อันขาพเจานมินตไวแลว จงึไดฉันเสียในที่อ่ืนเลา? ขาพเจาไมสามารถจะถวาย   
ใหเพยีงพอแกความตองการหรือ.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิเขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตาง   
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภกิษุท้ังหลายรับนิมนตไวในท่ีแหงหนึง่แลวไฉนจึงไดฉันเสีย   
ในท่ีอีกแหงหนึ่งเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุรับ   
นิมนตไวในท่ีแหงหนึ่งแลว ฉันเสียในท่ีอีกแหงหนึ่ง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย โมฆบุรุษเหลานั้นรับนิมนต   
ไวในท่ีแหงหนึ่งแลว ไฉนจงึไดฉันในท่ีอีกแหงหนึ่งเลา การกระทําของโมฆบุรุษพวกนั้นนัน่   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ี   
เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๘๒. ๓. ก. เปนปาจิตตีย เพราะโภชนะทีหลัง.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองบุรุษเข็ญใจ จบ.   
                        เร่ืองคิลานสมัย   
        [๔๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง นําบิณฑบาตเขาไปถวาย   
ภิกษุผูอาพาธนั้น แลวไดกลาววา อาวุโส นิมนตฉันเถิด.   
        ภิกษุอาพาธปฏิเสธวา ไมตอง อาวุโส ความหวังจะไดภัตตาหารของผมมีอยู.   
        พอเวลาสาย ทายกนําบิณฑบาตมาถวายภิกษุอาพาธนั้น เธอฉันไมไดตามท่ีคาดหมาย.   
ภิกษุท้ังหลายจึงกราบทูลเนือ้ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลัง   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก   
เกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันโภชนะ   
ทีหลังได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๘๒. ๓. ข. เวนไวแตสมัย เปนปาจติตีย เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น คือ คราวเปนไข, นี้สมัยในเร่ืองนัน้.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองคิลานสมัย จบ.    
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                        เร่ืองจีวรทานสมัย   
        [๔๘๘] สมัยนั้นแล เปนคราวท่ีถวายจีวร ประชาชนพากันตกแตงภัตตาหารพรอม   
ดวยจีวร แลวนิมนตภกิษุท้ังหลายวา พวกขาพเจาจักนิมนตใหทานฉันแลวจักใหครองจีวร   
ภิกษุท้ังหลาย รังเกียจวาไมรับนิมนตดวยอางวา โภชนะทีหลังพระผูมีพระภาคทรงหามแลว   
จีวรจึงเกิดข้ึนเล็กนอย. ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลเนื้อความนัน้แดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค   
ทรงอนุญาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในคราวท่ีถวายจวีรกัน เราอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลังได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๒   
        ๘๒. ๓. ค. เวนไวแตสมัย เปนปาจติตีย เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น คือ คราวเปนไข คราวท่ีถวายจีวร, นี้สมัยในเร่ืองนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองจีวรทานสมัย จบ.   
                        เร่ืองจีวรกาลสมัย   
        [๔๘๙] ตอมาอีก ประชาชนนิมนตภิกษุท้ังหลาย ผูทําจวีรฉันภัตตาหาร. ภิกษุท้ังหลาย   
รังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวาโภชนะทีหลัง พระผูมีพระภาคทรงหามแลว. ภกิษุท้ังหลายกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในคราวท่ีทํา   
จีวรกัน เราอนญุาตใหฉันโภชนะทีหลังได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๓   
        ๘๒. ๓. ง. เวนไวแตสมัย เปนปาจติตีย เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน   
เร่ืองนั้น คือ คราวเปนไข คราวท่ีถวายจีวร คราวท่ีทําจีวร, นี้สมัยในเร่ืองนั้น.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองจีวรกาลสมัย จบ.   
                        เร่ืองวิกัปภัตตาหารท่ีหวังวาจะได   
        [๔๙๐] คร้ังนั้นแลเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงบาตรจีวร   
มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เสด็จเขาสูตระกูลแหงหนึ่ง คร้ันแลวประทับนั่งเหนือ   
พุทธอาสนท่ีเขาปูลาดถวาย. จึงชาวบานเหลานั้นไดถวายโภชนาหารแดพระผูมีพระภาคและทาน   
พระอานนท ทานพระอานนทรังเกียจ ไมรับประเคน.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังวา รับเถิด อานนท.   
        พระอานนทกราบทูลวา ไมควร พระพุทธเจาขา, เพราะความหวังจะไดภัตตาหารของ   
ขาพระพุทธเจามีอยู.   
        พระผูมีพระภาครับส่ังวา อานนท ถาเชนนั้น เธอจึงวิกัปแลวรับเถิด.   
        คร้ันแลวพระองคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลน้ัน ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น   
แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนญุาตใหวกิัปภตัตาหารท่ีหวังวาจะไดแลว   
ฉันโภชนะทีหลังได ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงวิกัปอยางนี้:-   
                        คําวิกัปภัตตาหาร   
        ขาพเจาใหภัตตาหารท่ีหวังวาจะไดของขาพเจา แกทานผูมีช่ือนี้.   
                เร่ืองวิกัปภัตตาหารท่ีหวังวาจะได จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๙๑] ท่ีช่ือวา โภชนะทีหลัง ความวา ภิกษุรับนิมนตดวยโภชนะ ๕ อยางใด   
อยางหนึ่งไวแลว เวนโภชนะนั้น ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่งอ่ืนนี่ช่ือวา โภชนะ   
ทีหลัง.    
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        บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนสมัย.   
        ท่ีช่ือวา คราวเปนไข คือ ไมสามารถจะเปนผูนั่งบนอาสนะอันเดยีวฉันจนอ่ิมได.   
        ภิกษุคิดวาเปนคราวอาพาธ แลวฉันได.   
        ท่ีช่ือวา คราวท่ีถวายจีวร คือ เม่ือกฐินยังไมไดกราน ไดทายฤดูฝน ๑ เดือน เม่ือ   
กฐินกรานแลว เปน ๕ เดือน.   
        ภิกษุคิดวาเปนคราวท่ีถวายจวีร แลวฉันได.   
        ท่ีช่ือวา คราวท่ีทําจีวร คือ เม่ือภิกษุท้ังหลายกําลังทําจีวรกันอยู   
        ภิกษุคิดวา เปนคราวท่ีทําจีวรกนั แลวฉันได.   
        เวนไวแตสมัย ภิกษุรับประเคนไวดวยต้ังใจวาจกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ฉัน ตอง   
อาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๔๙๒] โภชนะทหีลัง ภิกษุสําคัญวาโภชนะทีหลัง เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        โภชนะทีหลัง ภิกษุสงสัย เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        โภชนะทีหลัง ภิกษุสําคัญวามิใชโภชนะทีหลัง เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                ทุกทุกกฏ   
        ไมใชโภชนะทีหลัง ภิกษุสําคัญวาโภชนะทีหลัง ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชโภชนะทีหลัง ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชโภชนะทีหลัง ภิกษุสําคัญวามิใชโภชนะทีหลัง ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๔๙๓] ภกิษุฉันในสมัย ๑ ภิกษุวกิัปแลวฉัน ๑ ภกิษฉัุนบิณฑบาตท่ีรับนิมนต   
ไว ๒-๓ แหงรวมกัน ๑ ภกิษฉัุนตามลําดับท่ีรับนิมนต ๑ ภิกษุรับนิมนตชาวบานท้ังมวล    
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แลวฉัน ณ ท่ีแหงใดแหงหนึง่ในตําบลบานนั้น ๑ ภิกษุรับนิมนตหมูประชาชนทุกเหลาแลวฉัน   
ณ ท่ีแหงใดแหงหนึ่งในประชาชนหมูนั้น ๑ ภิกษุถูกเขานิมนต แตบอกวา จกัรับภกิษา ๑   
ภัตตาหารท่ีเขาถวายเปนนิตย ๑ ภตัตาหารที่เขาถวายดวยสลาก ๑ ภัตตาหารท่ีเขาถวายในปกษ ๑   
ภัตตาหารท่ีเขาถวายในวนัอุโบสถ ๑ ภัตตาหารท่ีเขาถวายในวันปาฏิบท ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชนิด   
เวนโภชนะหา ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                                ___________    
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                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองอุบาสิกาช่ือกาณมาตา   
        [๔๙๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น อุบาสิกาช่ือกาณมาตาเปนสตรีผูมีศรัทธา   
เล่ือมใส ไดยกบุตรีช่ือกาณาใหแกชายผูหนึง่ในตําบลบานหมูหนึ่ง คร้ังน้ัน นางกาณาไดไป   
เรือนมารดาดวยธุระบางอยาง ฝายสามีของนางกาณาไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา แมกาณา   
จงกลับมา, ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับ จงึอุบาสิกาช่ือกาณมาตาคิดวา การท่ีบุตรีจะกลับไป   
มือเปลา ดูกระไรอยู จึงไดทอดขนม เม่ือขนมสุกแลว ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่งไดเขามา   
ถึงบานอุบาสิกากาณมาตา จงึอุบาสิกากาณมาตาส่ังใหถวายขนมแกภกิษุรูปนั้น ภิกษรูุปนั้นออก   
ไปแลว ไดบอกแกภิกษุรูปอ่ืน นางก็ไดส่ังใหถวายขนมแมแกภกิษุรูปนัน้ ภิกษุรูปนั้นออก   
ไปแลว ไดบอกแกภิกษุรูปอ่ืน นางก็ไดส่ังใหถวายขนมแมแกภกิษุรูปนัน้ ขนมตามท่ีจดัไวได   
หมดส้ินแลว.   
        แมคราวท่ีสอง สามีของนางกาณาก็ไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา แมกาณาจงกลับมา   
ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับ.   
        แมคราวท่ีสอง อุบาสิกากาณมาตาก็คิดวา การท่ีบุตรีจะกลับไปมือเปลาดูกระไรอยู   
จึงไดทอดขนม เม่ือขนมสุกแลว ภกิษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตรูปหนึ่ง ไดเขามาถึงบานอุบาสิกา   
กาณมาตา จึงอุบาสิกากาณมาตาไดส่ังใหถวายขนมแกภกิษุรูปนั้น ภิกษรูุปนั้นออกไปแลวไดบอก   
แกภกิษุรูปอ่ืน นางก็ไดส่ังใหถวายขนมแมแกภิกษุรูปนั้น ขนมตามท่ีจัดไวไดหมดส้ินแลว.   
        แมคราวท่ีสาม สามีของนางกาณาก็ไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา แมกาณาจงกลับมา   
ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับมา ถาแมกาณาไมกลับ ฉันจักนําหญิงอ่ืนมาเปนภรรยา.   
        แมคราวท่ีสาม อุบาสิกากาณมาตาก็คิดวา การท่ีบุตรีจะกลับไปมือเปลาดูกระไรอยู จึง   
ไดทอดขนม เม่ือขนมสุกแลว ภกิษุผูถือเทีย่วบิณฑบาตรูปหน่ึงไดเขามาถึงบานอุบาสิกากาณมาตา    
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จึงอุบาสิกากาณมาตาส่ังใหถวายขนมแกภิกษุรูปนั้นๆ ออกไปแลวไดบอกภกิษุรูปอ่ืน นางก็ไดส่ัง   
ใหถวายขนมแมแกภกิษุรูปนัน้ๆ ออกไปแลว ไดบอกแกภกิษุรูปอ่ืน นางก็ไดส่ังใหถวายขนม   
แมแกภิกษุรูปนั้น ขนมตามท่ีจัดไวไดหมดส้ินแลว.   
        คร้ันสามีของนางกาณานําหญิงอ่ืนมาเปนภรรยาแลว พอนางกาณาทราบขาววา สามีได   
นําหญิงอ่ืนมาเปนภรรยา นางไดยืนรองไหอยู.   
        ขณะน้ันแลเปนเวลาเชา, พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงบาตรจีวร เสด็จ   
เขาไปถึงบานอุบาสิกากาณมาตา. คร้ันแลวไดประทับนัง่เหนือพุทธอาสนท่ีเขาปูลาดถวาย.   
        ทันใดอุบาสิกากาณมาตาไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสถามอุบาสิกากาณมาตาผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา นางกาณาน้ี   
รองไหทําไม? จึงอุบาสิกากาณมาตากราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง   
ใหอุบาสิกากาณมาตาเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ทรงลุกจากท่ีประทับ   
เสด็จกลับ.   
                        เร่ืองอุบาสิกาช่ือกาณมาตา จบ.   
                                เร่ืองพอคา   
        [๔๙๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล พอคาเกวยีนพวกหนึ่งประสงคจะเดินทางไปยังถ่ินตะวนัตก   
จากพระนครราชคฤห ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่ง ไดเขาไปบิณฑบาตถึงพวกพอคาเกวยีน   
หมูนั้น อุบาสกคนหน่ึงไดส่ังใหถวายขาวสัตตุแกภกิษุนัน้ๆ ออกไปแลวไดบอกแกภกิษุรูปอ่ืน   
อุบาสกก็ไดส่ังใหถวายขาวสัตตุแมแกภิกษุรูปนั้นๆ ออกไปแลว ไดบอกแกภิกษุรูปอ่ืน อุบาสก   
กไ็ดส่ังใหถวายขาวสัตตุแกภกิษุรูปนั้น เสบียงตามท่ีเขาไดจัดเตรียมไวไดหมดส้ินแลว จึงอุบาสก   
นั้นไดบอกแกคนพวกนั้นวา วันนี้ทานทั้งหลายจงรอกอน เพราะเสบียงตามท่ีเราไดจดัเตรียมไว   
ไดถวายพระคุณเจาท้ังหลายไปหมดแลว ขาพเจาจกัจัดเตรียมเสบียงกอน   
        คนพวกนั้นกลาววา พวกกระผมไมสามารถจะคอยได ขอรับ เพราะพวกพอคาเกวียน   
เร่ิมเดินทางแลว ดังนี้ แลวไดพากันไป.   
        เม่ืออุบาสกนั้นตระเตรียมเสบียงเสร็จแลว เดนิทางไปภายหลัง พวกโจรไดแยงชิง.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 444 
        ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
จึงไดรับอยางไมรูประมาณ อุบาสกนี้ถวายเสบียงแกพระสมณะเหลานีแ้ลว จึงเดินทางไปภาย   
หลังไดถูกพวกโจรแยงชิง.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเนื้อความนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจกับัญญัติสิกขาบทแก   
ภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพือ่ความรับวาดแีหงสงฆ ๑ เพือ่ความ   
สําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อ   
ปองกันอาสวะอันจะบังเกดิในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกดิในอนาคต ๑ เพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส ๑ เพื่อความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความ   
ตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินยั ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๘๓. ๔. อนึ่ง เขาปวารณาเฉพาะภกิษผูุเขาไปสูตระกูล ดวยขนมกด็ี   
ดวยสัตตุผงกด็ี เพื่อนําไปไดตามปรารถนา ภิกษุผูตองการพึงรับไดเตม็ ๒-๓ บาตร   
ถารับยิ่งกวานัน้เปนปาจิตตีย คร้ันรับเต็ม ๒-๓ บาตรแลว นําออกจากที่นั้นแลว   
พึงแบงปนกับภิกษุท้ังหลายนี้ เปนสามีจิกรรมในเร่ืองนัน้.   
                        เร่ืองพอคาเกวียน จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๔๙๖] คําวา อน่ึง ... เฉพาะภกิษุผูเขาไปสูตระกูล ความวา ท่ีช่ือวาตระกูล ไดแก   
ตระกูล ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ ตระกูลแพศย ตระกูลศูทร.   
        บทวา ผูเขาไป คือผูเขาไปในตระกูลนั้น.    
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        ท่ีช่ือวา ขนม ไดแก ของกินชนิดใดชนดิหนึ่งท่ีเขาจัดเตรียมไว เพื่อตองการเปนของ   
กํานัล.   
        ท่ีช่ือวา สัตตุผง ไดแก ของกินอยางใดอยางหนึ่งท่ีเขาจัดเตรียมไวเพื่อตองการเปน   
เสบียง.   
        คําวา เขาปวารณา  ... เพื่อนําไปไดตามปรารถนา คือ เขาปวารณาไววา ทาน   
ประสงคเทาใด จงรับไปเทานั้น.   
        บทวา ผูตองการ คือ ผูอยากได.   
        บทวา พึงรับไดเต็ม ๒-๓ บาตร ความวา พึงรับไดเต็ม ๒ บาตร ๓ บาตร.   
        คําวา ถารับยิ่งกวานั้น ความวา รับเกินกวากําหนดนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย คร้ัน   
รับเต็ม ๒-๓ บาตรแลว ออกจากท่ีนั้นไปพบภิกษุแลวพึงบอกวา ณ สถานท่ีโนนกระผมรับเต็ม   
๒-๓ บาตรแลว ทานอยารับ ณ ท่ีนั้นเลย ถาพบแลวไมบอก ตองอาบัติทุกกฏ ถาเม่ือบอก   
แลว ภกิษุผูรับบอกยังขืนรับ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        คําวา นําออกจากท่ีนัน้แลว พึงแบงปนกับภกิษุท้ังหลาย คือนําไปสูโรงฉันแลว   
พึงแบงปนกัน.   
        บทวา นี้เปนสามีจิกรรมในเร่ืองนั้น หมายความวา นี้เปนการถูกตองตามธรรมเนียม   
ในเร่ืองนั้น.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๔๙๗] ของเต็มเกิน ๒-๓ บาตร ภิกษสํุาคัญวาเกิน รับ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของเต็มเกิน ๒-๓ บาตร ภิกษุสงสัย รับ, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของเต็มเกิน ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาหยอน รับ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกทุกกฏ   
        ของหยอนกวา ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาเกิน รับ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ของหยอนกวา ๒-๓ บาตร ภิกษุสงสัย รับ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ของหยอนกวา ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาหยอน รับ ไมตองอาบัติ.   
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                                อนาปตติวาร   
        [๔๙๘] ภกิษุรับเต็ม ๒-๓ บาตร ๑ ภิกษุรับหยอนกวา ๒-๓ บาตร ๑ เขาไมได   
ถวายของท่ีเตรียมไวเพื่อตองการเปนของกํานัล ๑ เขาไมไดถวายของที่เตรียมไวเพือ่ตองการเปน   
เสบียง ๑ เขาถวายของท่ีเหลือจากท่ีเขาเตรียมไวเพื่อตองการเปนของกาํนัลหรือเพ่ือตองการเปน   
เสบียง เม่ือเขาระงับการไปแลวถวาย ๑ รับของพวกญาติ ๑ รับของคนปวารณา ๑ รับเพื่อ   
ประโยชนแกภิกษุอ่ืน ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                                ___________    
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                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๔๙๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พราหมณคนหนึ่ง นิมนตภิกษุท้ังหลาย   
ใหฉัน. ภิกษุท้ังหลายฉันเสร็จ หามภตัแลว ไปสูตระกูลญาติ. บางพวกกฉั็นอีก บางพวกก็   
รับบิณฑบาตไป. หลังจากเล้ียงพระแลว พราหมณไดกลาวเชิญชวนพวกเพื่อนบานวา ทานท้ังหลาย   
ขาพเจาเล้ียงภกิษุใหอ่ิมหนําแลว มาเถิด ขาพเจาจกัเล้ียงทานท้ังหลายใหอ่ิมหนําบาง.   
        พวกเพื่อนบานพากนักลาวแยงอยางนี้วา ทานจักเล้ียงพวกขาพเจาใหอ่ิมไดอยางไร แม   
ภิกษุท้ังหลายที่ทานนิมนตใหฉันแลว ยังตองไปท่ีเรือนของพวกขาพเจา บางพวกก็ฉันอีก   
บางพวกก็รับบิณฑบาตไป.   
        จึงพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระคุณเจาผูเจริญท้ังหลาย ฉันท่ีเรือนของ   
เราแลว ไฉนจงึไดฉัน ณ ท่ีแหงอ่ืนอีกเลา ขาพเจาไมมีกําลังพอจะถวายใหพอแกความตองการ   
หรือ   
        ภิกษุท้ังหลาย ไดยนิพราหมณนัน้เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนพวกมัก   
นอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุท้ังหลายฉันเสร็จ หามภัตแลว จงึไดฉัน ณ   
ท่ีแหงอ่ืนอีกเลา ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุท้ังหลาย   
ฉันเสร็จ หามภัตแลว ยังฉัน ณ ท่ีแหงอ่ืนอีก จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน ภกิษโุมฆบุรุษเหลานั้น   
ฉันเสร็จ หามภัตแลว จึงไดฉัน ณ ท่ีแหงอ่ืนอีกเลา การกระทําของภิกษโุมฆบุรุษเหลานั้นนั่น    
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ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือม   
ใสแลว ... .   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๘๔. ๕. ก. อนึ่ง ภกิษใุดฉันเสร็จ หามภัตแลว เค้ียวก็ดี ฉันกด็ี ซ่ึงของ   
เค้ียวก็ดี ซ่ึงของฉันก็ดี เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.   
                        เร่ืองอาหารเดน   
        [๕๐๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายนําบิณฑบาตอันประณีตไปถวายพวกภิกษุอาพาธ.   
พระภกิษุอาพาธฉันไมไดดังใจประสงค. ภกิษุท้ังหลายจึงท้ิงบิณฑบาตเหลาน้ันเสีย.   
        พระผูมีพระภาคทรงสดบัเสียงนกการองเกรียวกราว คร้ันแลวไดรับส่ังถามทานพระ   
อานนทวา ดูกรอานนท เสียงนกการองเกรียวกราวนั้น อะไรกันหนอ.   
        จึงทานพระอานนทกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        ภ. ดูกรอานนท กภ็ิกษท้ัุงหลายฉันอาหารอันเปนเดนของภิกษุอาพาธหรือ?   
        อา. มิไดฉัน พระพุทธเจาขา.   
                ทรงอนุญาตใหฉันอาหารเปนเดนภิกษุไข   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหฉันอาหารอัน   
เปนเดนของภกิษุผูอาพาธและมิใชผูอาพาธได แตพึงทําใหเปนเดน อยางนี้วา ท้ังหมดนั่นพอแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 449 
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๘๔. ๕. ข. อนึ่ง ภิกษุใดฉันเสร็จแลว หามภัตแลว เค้ียวกด็ี ฉันกด็ ี  
ซ่ึงของเค้ียวกด็ี ซ่ึงของฉันก็ดี อันมิใชเดน เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองอาหารเดน จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๐๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวาผูใด คือผูเชนใด ... .   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ฉันเสร็จ คือ ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหน่ึง โดยท่ีสุดแมดวยปลายหญาคา.   
                                ลักษณะหามภัต   
        ท่ีช่ือวา หามภัตแลว คือ กําลังฉันอาหารอยู ๑ ทายกนําโภชนะมาถวายอีก ๑   
ทายกอยูในหตัถบาส ๑ ทายกนอมถวาย ๑ ภิกษหุามเสีย ๑.   
                        ลักษณะของไมเปนเดน   
        ท่ีช่ือวา มิใชเดน คือ ของท่ียังมิไดทําใหเปนกัปปยะ ๑ ภิกษุมิไดรับประเคน ๑   
ภิกษุมิไดยกข้ึนสงให ๑ ทํานอกหัตถบาส ๑ ภิกษุฉันยังไมเสร็จทํา ๑ ภิกษุฉันเสร็จ หาม   
ภัตแลว ลุกจากอาสนะแลว ทํา ๑ ภิกษุมิไดพูดวา ท้ังหมดนั่นพอแลว ๑ ของนั้นมิใชเปน   
เดนภกิษุอาพาธ ๑ นี้ช่ือวา มิใชเดน.   
                        ลักษณะของเปนเดน   
        ท่ีช่ือวา เปนเดน คือ ของท่ีทําใหเปนกัปปยะแลว ๑ ภิกษุรับประเคนแลว ๑ ภิกษุ   
ยกข้ึนสงให ๑ ทําในหัตถบาส ๑ ภิกษุฉันแลว ๑ ทํา ๑ ฉันเสร็จหามภตัแลว ยังไมลุก   
จากอาสนะ ทํา ๑ ภิกษุพูดวา ท้ังหมดนัน่พอแลว ๑ เปนเดนภกิษุอาพาธ ๑ นี้ช่ือวา เปนเดน.  
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                        ลักษณะของเคี้ยว   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะหา ๑ ของท่ีเปนยามกาลิก ๑ สัตตาหกาลิก ๑   
ยาวชีวิก ๑ นอกนั้นช่ือวา ของเค้ียว.   
                                ลักษณะของฉัน   
        ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ ปลา ๑   
เนื้อ ๑.   
        ภิกษุรับประเคนดวยต้ังใจวา จักเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน   
                                บทภาชนีย   
                                ติกปาจิตตีย   
        [๕๐๒] ของไมเปนเดน ภิกษุสําคัญวา ไมเปนเดน เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซ่ึงของเค้ียว   
ก็ดี ซ่ึงของฉันก็ดี ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ของไมเปนเดน ภิกษุสงสัย เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซ่ึงของเคี้ยวกด็ี ซ่ึงของฉันก็ดี ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุรับประเคนของท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เพื่อประสงคเปนอาหาร,   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขณะกลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.   
        ของเปนเดน ภกิษุสําคัญวามิใชเดน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ของเปนเดน ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ของเปนเดน ภกิษุสําคัญวาเปนเดน ... ไมตองอาบัติ.    
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                                อนาปตติวาร   
        [๕๐๓] ภกิษุใหทําเปนเดนแลวฉัน ๑, ภิกษุรับประเคนไวดวยต้ังใจวาจักใหทําเปนเดน   
แลวจึงฉัน ๑ ภกิษุรับไปเพื่อประโยชนแกภิกษุอ่ืน ๑ ฉันอาหารท่ีเหลือของภิกษุอาพาธ ๑   
ฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ในเม่ือมีเหตุอันสมควร ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภิกษอุาทิ-   
กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                                ___________    
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                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองภิกษุ ๒ รูป   
        [๕๐๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปยังพระนครสาวัตถี   
ในโกศลชนบท. ภิกษุรูปหนึง่ประพฤติอนาจาร. ภิกษุผูเปนเพื่อนจึงเตือนเธอวา อาวโุส ทาน   
อยาไดทําอยางนั้น เพราะมันไมสมควร. เธอไดผูกใจเจ็บในภกิษุเพื่อนนั้น. คร้ันภกิษ ุ๒ รูปนั้น   
ไปถึงพระนครสาวัตถีแลว พอดีเวลานัน้ในพระนครสาวัตถีมีสังฆภัตของประชาชนหมูหนึ่ง.   
ภิกษุผูเปนเพื่อนฉันเสร็จหามภัตแลว. ภิกษรูุปท่ีผูกใจเจ็บไปสูตระกูลญาติรับบิณฑบาตมาแลวเขา   
ไปหาภกิษุท่ีเปนเพื่อนนัน้. คร้ันแลวไดกลาวคํานี้กะเธอวา อาวุโส นมินตฉัน.   
        ภิกษุผูเปนเพื่อนปฏิเสธวา พอแลว อาวุโส ผมบริบูรณแลว.   
        รูปท่ีผูกใจเจ็บแคนไควา อาวุโส บิณฑบาตอรอย นมินตฉันเถิด.   
        คร้ันภิกษผูุเปนเพื่อนถูกภิกษุผูผูกใจเจบ็นั้นแคนไค จึงไดฉันบิณฑบาตน้ัน.   
        รูปท่ีผูกใจเจ็บจึงพูดตอวาภกิษุผูเปนเพื่อนวา อาวุโส ทานไดสําคัญผมวาเปนผูท่ีทานควร   
วากลาว ทานเองฉันเสร็จหามภัตแลว ยังฉันโภชนะอันมิใชเดนได.   
        ภิกษุผูเปนเพื่อนคานวา อาวุโส ทานควรบอกมิใชหรือ   
        รูปท่ีผูกใจเจ็บพูดแยงวา อาวุโส ทานตองถามมิใชหรือ   
        คร้ันแลวภิกษุผูเปนเพื่อนไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย. บรรดาภิกษุผูมักนอย ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภกิษุจึงไดนําไปปวารณาภกิษุผูฉันเสร็จหามภัตแลวดวยโภชนะ   
อันมิใชเดนเลา ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนัน้วา ดูกรภิกษุ ขาววาเธอนําไปปวารณาภิกษผูุฉัน   
เสร็จหามภัตแลวดวยโภชนะอันมิใชเดนจริงหรือ?   
        ภิกษนุั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดนําไปปวารณาภิกษุ   
ผูฉันเสร็จหามภัตแลวโดยโภชนะอันมิใชเดนเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ... .   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๕๘.๖. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู เพงจะหาโทษให นําไปปวารณาภิกษุผูฉันเสร็จ   
หามภัตแลว ดวยของเค้ียวกด็ี ดวยของฉันก็ดี อันมิใชเดน บอกวา นิมนตเถิด   
ภิกษุ เค้ียวก็ตาม ฉันก็ตาม พอเธอฉันแลว เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุ ๒ รูป จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๐๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... .   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ภกิษุ หมายถึงภิกษุรูปอ่ืน.   
        ที่ช่ือวา ฉันเสร็จ คือ ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหน่ึง โดยท่ีสุด แมฉันดวยปลาย   
หญาคา.   
                                ลักษณะหามภัต   
        ท่ีช่ือวา หามภัตแลว คือ กําลังฉันอาหารอยู ๑ ทายกนําโภชนะมาถวายอีก ๑   
ทายกอยูในหตัถบาส ๑ ทายกนอมถวาย ๑ ภิกษหุามเสีย ๑.   
                        ลักษณะของมิใชเดน   
        ท่ีช่ือวา มิใชเดน คือ ของท่ียังมิไดทําใหเปนกัปปยะ ๑ ภิกษุมิไดรับประเคน ๑   
ภิกษุมิไดยกข้ึนสงให ๑ ทํานอกหัตถบาส ๑ ภิกษุยังฉันไมเสร็จทํา ๑ ภิกษุฉันเสร็จ หามภัต    
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แลว ลุกจากอาสนะแลว ทํา ๑ ภิกษุมิไดพดูวาท้ังหมดนัน่พอแลว ๑ ของนั้นมิใชเปนเดน   
ภิกษุอาพาธ ๑ นี้ช่ือวา มิใชเดน.   
                        ลักษณะของเคี้ยว   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือเวนโภชนะ ๕ ของท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก   
นอกนั้นช่ือวา ของเค้ียว.   
                                ลักษณะของฉัน   
        ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ.   
  
        บทวา นําไปปวารณา คือ บอกวา จงรับของตามท่ีตองการ.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรือรูปอ่ืนบอกเธอ หรือภิกษนุั้นบอก.   
        ท่ีช่ือวา เพงจะหาโทษให คือ เพงเล็งวา จักทวง จักเตือน จักทวงซํ้า จักเตือนซํ้า   
ซ่ึงภิกษุนี้ จักทําใหเปนผูเกอ ดวยโทษขอน้ี.   
        ภิกษนุําไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุรับไวตามคําของเธอดวยต้ังใจวา จักเค้ียว จกัฉัน ภิกษุผูนําไป ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขณะกลืน ภิกษุผูนําไป ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน เม่ือภิกษุนัน้ฉันเสร็จ ภกิษุ   
ผูนําไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๕๐๖] หามภัตแลว ภิกษุสําคัญวาหามภัตแลว นําไปปวารณาดวยของเค้ียวกด็ี ของ   
ฉันก็ดี อันมิใชเดน ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        หามภัตแลว ภิกษุสงสัย นําไปปวารณาดวยของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ ีอันมิใชเดน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        หามภัตแลว ภิกษุสําคัญวายังมิไดหามภัต นําไปปวารณาดวยของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี   
อันมิใชเดน ไมตองอาบัติ.   
        ภิกษนุํายามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ไปเพื่อประสงคเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุรับไวตามคําของภกิษุผูนําไปดวยต้ังใจวา จกัเค้ียว จกัฉัน ภกิษุผูนําไป ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.    
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        ขณะกลืน ภิกษุผูนําไปตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.   
        ยังมิไดหามภัต ภกิษุสําคัญวา หามภัตแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ยังมิไดหามภัต ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ยังมิไดหามภัต ภกิษุสําคัญวายังมิไดหามภัต ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๐๗] ภกิษุใหทําเปนเดนแลวให ๑ ภิกษใุหดวยบอกวา จงใหทําเปนเดนแลวจงึฉัน   
เถิด ๑ ภกิษุใหดวยบอกวา จงนําไปเพื่อประโยชนแกภกิษอ่ืุน ๑ ภกิษุใหอาหารที่เหลือของ   
ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษใุหดวยบอกวา ในเม่ือมีเหตุสมควร จงฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ๑   
ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                                ___________    
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                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย   
        [๕๐๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น ในพระนครราชคฤหมี   
มหรสพบนยอดเขา. พระสัตตรสวัคคียไดไปดูมหรสพบนยอดเขา. ประชาชนเห็นพระสัตตรส-   
วัคคีย จึงนิมนตใหสรงน้ํา ใหลูบไลของหอม ใหฉันอาหารแลวไดถวายของเค้ียวไปดวย. พระ   
สัตตรสวัคคียนําของเค้ียวไปถึงอารามแลวไดกลาวคํานีก้ะพระฉัพพัคคียวา อาวุโสท้ังหลายนิมนต   
รับของเค้ียวไปขบฉันเถิด.   
        พระฉัพพัคคียถามวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานไดของเค้ียวมาจากไหน?   
        พระสัตตรสวัคคียไดแจงเร่ืองนั้นแกพระฉัพพัคคีย.   
        ฉ. อาวุโสท้ังหลาย ก็พวกทานฉันอาหารในเวลาวกิาลหรือ   
        ส. เปนอยางนั้น อาวุโสท้ังหลาย.   
        พระฉัพพัคคียจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสัตตรสวัคคียจึงไดฉันอาหารใน   
เวลาวกิาลเลา แลวแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสัตตรสวคัคียจึงได   
ฉันอาหารในเวลาวิกาลเลา ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระสัตตรสวัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอฉัน   
อาหารในเวลาวิกาล จริงหรือ?   
        พระสัตตรสวัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดฉัน   
อาหารในเวลาวิกาลเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ... .   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๘๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด เค้ียวกด็ี ฉันกด็ ีซ่ึงของเค้ียวกด็ี ซ่ึงของฉันก็ดี ใน   
เวลาวกิาล เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๐๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... .   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา เวลาวิกาล หมายต้ังแตเวลาเท่ียงวันลวงแลวไปจนถึงอรุณข้ึน.   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะ ๕ ของท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก   
นอกนั้นช่ือวา ของเค้ียว.   
        ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ.   
        ภิกษุรับไวดวยต้ังใจวา จักเค้ียว จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย   
ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๑๐] เวลาวิกาล ภิกษสํุาคัญวา เวลาวิกาล เค้ียวกด็ี ฉันก็ดี ซ่ึงของเค้ียวก็ดี ซ่ึง   
ของฉันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เวลาวกิาล ภิกษุสงสัย เค้ียวกด็ี ฉันกด็ ีซ่ึงของเค้ียวกด็ี ซ่ึงของฉันก็ดี ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        เวลาวกิาล ภิกษุสําคัญวาในกาล เค้ียวก็ดี ฉันกด็ี ซ่ึงของเค้ียวกด็ี ซ่ึงของฉันก็ดี   
ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                                ทุกกฏ   
        ภิกษุรับยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิกไว เพื่อประสงคเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขณะกลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.   
        ในกาล ภกิษุสําคัญวาวกิาล ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ในกาล ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ในกาล ภกิษุสําคัญวาในกาล ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๑๑] ภกิษุฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เม่ือมีเหตุสมควร ๑ ภกิษวุิกล   
จริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                                ___________   
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                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองพระเวฬฏัฐสีสเถระ   
        [๕๑๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระเวฬัฏฐสีสะพระอุปชฌายะของทาน   
พระอานนทอยูในอาวาสปา ทานเท่ียวบิณฑบาต ไดบิณฑบาตเปนอันมาก แลวเลือกนําแตขาว   
สุกลวนๆ ไปสูอาราม ตากใหแหงแลวเก็บไว เม่ือใดตองการอาหาร ก็แชน้ําฉันเม่ือนัน้ ตอนานๆ   
จึงเขาบานเพื่อบิณฑบาต. ภิกษุท้ังหลายถามทานวา อาวุโส ทําไมนานๆ ทานจึงเขาบานเพ่ือ   
บิณฑบาต จึงทานไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษท้ัุงหลาย ภกิษท้ัุงหลายถามวา อาวุโส ก็ทานฉันอาหาร   
ท่ีทําการส่ังสมหรือ?   
        ทานรับวา อยางนั้น อาวุโสท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระเวฬัฏฐ-   
สีสะ จึงไดฉันอาหารท่ีทําการส่ังสมเลา   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระเวฬัฏฐสีสะวา ดูกรเวฬัฏฐสีสะ ขาววา เธอฉัน   
อาหารที่ทําการส่ังสม จริงหรือ?   
        ทานพระเวฬัฏฐสีสะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรเวฬัฏฐสีสะ ไฉนเธอจึงไดฉันอาหารท่ีทําการ   
ส่ังสมเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-  
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                                พระบัญญัติ   
        ๘๗.๘. อนึ่ง ภิกษุใด เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซ่ึงของเค้ียวกด็ี ซ่ึงของฉันก็ดี ท่ีทํา   
การส่ังสม เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระเวฬฏัฐสีสเถระ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๑๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ทําการส่ังสม คือรับประเคนในวันนี้ ขบฉันในวนัอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือเวนโภชนะ ๕ ของท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก   
นอกนั้นช่ือวาของเค้ียว.   
        ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ.   
        ภิกษุรับประเคนไวดวยต้ังใจวา จักเค้ียว จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๑๔] ของทําการส่ังสม ภิกษุสําคัญวาทําการส่ังสม เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซ่ึงของเค้ียวก็ดี   
ซ่ึงของฉันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของทําการส่ังสม ภิกษสุงสัย เค้ียวก็ด ีฉันก็ดี ซ่ึงของเค้ียวก็ดี ซ่ึงของฉันก็ดี   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ของทําการส่ังสม ภิกษสํุาคัญวามิไดทําการส่ังสม เค้ียวกด็ี ฉันกด็ ีซ่ึงของเค้ียวกด็ี   
ซ่ึงของฉันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุรับประเคนของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ เพื่อประสงคเปนอาหาร   
ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ขณะกลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.   
        ของมิไดทําการส่ังสม ภิกษุสําคัญวาทําการส่ังสม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ของมิไดทําการส่ังสม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ของมิไดทําการส่ังสม ภิกษุสําคัญวามิไดทําการส่ังสม ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๑๕] ภกิษุเก็บของเปนยาวกาลิกไวฉันช่ัวกาล ๑ ภิกษเุก็บของเปนยามกาลิกไวฉัน   
ช่ัวยาม ๑ ภิกษเุก็บของเปนสัตตาหกาลิกไวฉันช่ัวสัปดาห ๑ ภิกษุฉันของเปนยาวชีวกิในเม่ือ   
มีเหตุสมควร ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                                ___________    
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                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๕๑๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน   
แกตนมาฉัน. ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากย   
บุตรจึงไดขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน โภชนะท่ีดีใครจะไมพอใจ ของ   
ท่ีอรอยใครจะไมชอบ ภิกษท้ัุงหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปน   
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดขอโภชนะอันประณีตเพือ่   
ประโยชนแกตนมาฉันเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอขอ   
โภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดขอ   
โภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๘๘. ๙. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้ คือ เนยใส   
เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย ปลา เนื้อ นมสด นมสม เพื่อประโยชนแกตน   
แลวฉัน เปนปาจิตตีย.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวย   
ประการฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        เร่ืองภิกษุอาพาธ   
        [๕๑๗] กโ็ดยสมัยนัน้แล มีภิกษุท้ังหลายอาพาธอยู พวกภิกษุผูพยาบาลไดถามพวกภิกษุ   
ผูอาพาธวา อาวุโสท้ังหลาย ยังพอทนไดอยูหรือ? ยังพอครองอยูหรือ?   
        ภิกษุอาพาธเหลานั้นตอบวา อาวุโสท้ังหลาย เม่ือกอนพวกกระผมขอโภชนะอันประณีต   
เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน เพราะเหตุนั้น พวกกระผมจึงมีความผาสุก แตเดีย๋วนี้ พวกกระผม   
รังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงไมขอ เพราะเหตุนั้น พวกกระผมจึงไมมีความผาสุก.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงอนุญาตใหภิกษอุาพาธขอโภชนะอันประณตี   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุอาพาธขอ   
โภชนะอันประณีต เพื่อประโยชนแกตนมาฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๘๘. ๙. ข. อนึ่ง ภิกษุใด มิใชผูอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้   
คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผ้ึง น้ําออย ปลา เนื้อ นมสด นมสม เพื่อประโยชน   
แกตนแลวฉัน เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุอาพาธ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๑๘] คําวา โภชนะอันประณีต ความวา ท่ีช่ือวา เนยใส ไดแกเนยใสที่ทํา   
จากน้ํานมโค น้ํานมแพะ น้ํานมกระบือ หรือจากน้ํานมสัตวท่ีมีมังสะเปนกัปปยะ.   
        ท่ีช่ือวา เนยขน ไดแกเนยขนท่ีทําจากน้ํานมสัตวเหลานั้น.    
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        ท่ีช่ือวา น้าํมัน ไดแกน้ํามันอันสกัดออกจากเมล็ดงา จากเมล็ดพนัธุผักกาด จาก-   
เมล็ดมะทราง จากเมล็ดละหุง หรือจากเปลวสัตว.   
        ท่ีช่ือวา น้าํผ้ึง ไดแกรสหวานท่ีแมลงผ้ึงทํา.   
        ท่ีช่ือวา น้าํออย ไดแกรสหวานท่ีเกิดจากออย.   
        ท่ีช่ือวา ปลา ทานวาไดแกสัตวท่ีเท่ียวไปในน้ํา.   
        ท่ีช่ือวา เนื้อ ไดแกเนื้อของสัตวบกท่ีมีมังสะเปนกปัปยะ.   
        ท่ีช่ือวา นมสด ไดแกน้ํานมโค น้ํานมแพะ น้ํานมกระบือ หรือน้ํานมของสัตวท่ีมี   
มังสะเปนกัปปยะ.   
        ท่ีช่ือวา นมสม ไดแกนมสมท่ีทําจากน้ํานมของสัตวเหลานัน้แหละ.   
        [๕๑๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา โภชนะอันประณตีเห็นปานนั้น ไดแก โภชนะอันประณีตมีสภาพดังกลาวแลว.   
        ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือผูท่ีเวนโภชนะอันประณีต ก็ยังผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือผูท่ีเวนโภชนะอันประณีต ไมผาสุก.   
        ภิกษุมิใชผูอาพาธขอเพื่อประโยชนแกตน เปนทุกกฏในประโยคที่ขอ.   
        ไดของนัน้มา รับประเคนดวยต้ังใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๒๐] มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน   
แกตนแลวฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิใชผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนแลวฉัน ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนแลวฉัน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 465 
                                ทุกะทุกกฏ   
        ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๒๑] ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษเุปนผูอาพาธ ขอมา หายอาพาธแลวฉัน ๑ ภกิษุฉัน   
โภชนะท่ีเหลือของภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภกิษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษขุอเพ่ือประ-   
โยชนแกภกิษอ่ืุน ๑ ภกิษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                                ___________   



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 466 
                        ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๕๒๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน   
เขตพระนครเวสาลี. คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนผูมีปกติถือของทุกอยางเปนบังสุกุล สํานักอยูใน   
สุสานประเทศ ทานไมปรารถนาจะรับอาหารท่ีประชาชนถวาย เท่ียวถือเอาอาหารเคร่ืองเซนเจา   
ตามปาชาบาง ตามโคนไมบาง ตามธรณีประตูบาง มาฉันเอง. ประชาชนตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุนีจ้ึงไดถือเอาอาหารเคร่ืองเซนเจาของพวกเราไปฉันเองเลา ภกิษุนี้อวน   
ลํ่าบางทีจะฉันเนื้อมนุษย.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนพวกน้ัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดกลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชอง   
ปากเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ ขาววา เธอกลืนอาหารท่ีเขายัง   
ไมไดให ลวงชองปาก จริงหรือ?   
        ภิกษนุั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดกลืนอาหารท่ีเขายัง   
ไมไดให ลวงชองปากเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๘๙.๑๐. ก. อนึ่ง ภกิษใุด กลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชองปาก   
เปนปาจิตตีย.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                        ทรงอนุญาตน้ําและไมชําระฟน   
        [๕๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพากนัรังเกียจน้ําและไมชําระฟน ภกิษุท้ังหลายไดกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต   
ใหถือเอาน้ํา และไมชําระฟนแลวบริโภคได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๘๙.๑๐. ข. อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชองปาก เวนไว   
แตน้ําและไมชําระฟน เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองทรงอนุญาตน้ําและไมชําระฟน จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๒๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีเขายังไมไดให ทานกลาววา ท่ียังไมไดรับประเคน.   
                        ลักษณะการรับประเคน   
        ท่ีช่ือวา เขาให คือ เม่ือเขาใหดวยกาย ดวยของเนื่องดวยกาย หรือโยนให ๑   
เขาอยูในหัตถบาส ๑ ภิกษุรับประเคนดวยกาย หรือดวยของเนื่องดวยกาย ๑ นี้ช่ือวา เขาให.   
        ท่ีช่ือวา อาหาร ไดแก ของท่ีกลืนกินได อยางใดอยางหนึ่งยกเวนน้าํและไมชําระฟน   
นี้ช่ือวา อาหาร.    
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        บทวา เวนไวแตน้ํา และไมชําระฟน คือ ยกน้ําและไมชําระฟน.   
        ภิกษุถือเอาดวยต้ังใจวา จักเค้ียว จกัฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ขณะกลืน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๒๕] อาหารที่ยังไมไดรับประเคน ภิกษุสําคัญวายังมิไดรับประเคน กลืนอาหารท่ีเขา   
ยังไมไดให ลวงชองปาก เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อาหารที่ยังไมไดประเคน ภิกษุสงสัย กลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชองปาก เวนไว   
แตน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อาหารที่ยังไมไดรับประเคน ภิกษุสําคัญวาไดรับประเคนไวแลว กลืนอาหารท่ีเขายัง   
ไมไดให ลวงชองปาก เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        อาหารที่รับประเคนไวแลว ภกิษุสําคัญวายังไมไดรับประเคน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อาหารที่รับประเคนไวแลว ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        อาหารที่รับประเคนไวแลว ภกิษุสําคัญวารับประเคนไวแลว ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๒๖] กลืนน้ําและไมชําระฟน ๑ ฉันยามหาวิกตัิ ๔ ในเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือกัปปย   
การกไมมี ภิกษุถือเอาเองแลวฉันได ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๔ จบ.   
                                ___________    
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                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. อาวสถบิณฑสิกขาบท             วาดวยฉันอาหารในโรงทาน   
        ๒. คณโภชนสิกขาบท                 วาดวยฉันเปนหมู   
        ๓. ปรัมปรโภชนสิกขาบท            วาดวยฉันทีหลัง   
        ๔. กาณมาตาสิกขาบท                วาดวยอุบาสิกากาณมาตา   
        ๕. ปฐมปวารณาสิกขาบท            วาดวยหามภัตแลวฉันอีก   
        ๖. ทุติยปวารณาสิกขาบท            วาดวยหามภัตแลวถูกแคนใหฉัน   
        ๗. วิกาลโภชนสิกขาบท             วาดวยฉันอาหารในเวลาวกิาล   
        ๘. สันนิธิการกสิกขาบท             วาดวยฉันอาหารท่ีทําการส่ังสม   
        ๙. ปณีตโภชนสิกขาบท                วาดวยขอโภชนะอันประณีต   
        ๑๐. ทันตโปณสิกขาบท                 วาดวยรับประเคนเวนน้ําและไมชําระฟน   
                                ___________    
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                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๕   
                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระอานนท   
        [๕๒๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน   
เขตพระนครเวสาลี. คร้ังนั้น กองขนมเคร่ืองขบฉันเกิดแกพระสงฆ จึงทานพระอานนทได   
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจง   
ใหขนมเปนทานแกพวกคนกินเดน. ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธดํารัส แลวจัดคนกินเดน   
ใหนั่งตามลําดบั แลวแจกขนมใหคนละช้ิน ไดแจกขนม ๒ ช้ิน สําคัญวาช้ินเดียวแกปริพาชิกา   
ผูหนึ่ง. พวกปริพาชิกาท่ีอยูใกลเคียง ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา พระสมณะนัน่เปนคูรักของเธอ   
หรือ? นางตอบวา ทานไมใชคูรักของฉัน ทานแจกให ๒ ช้ิน สําคัญวาช้ินเดียว.   
        แมคร้ังท่ีสอง ทานพระอานนทเม่ือแจกขนมใหคนละช้ิน กไ็ดแจกขนม ๒ ช้ิน สําคัญ   
วาช้ินเดยีวแกปริพาชิกาคนนั้นแหละ พวกปริพาชิกาท่ีอยูใกลเคียง ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา   
พระสมณะนั่นเปนคูรักของเธอหรือ? นางตอบวา ทานไมใชคูรักของฉัน ทานแจกให ๒ ช้ิน   
สําคัญวาช้ินเดยีว.   
        แมคร้ังท่ีสาม ทานพระอานนทเม่ือแจกขนมใหคนละช้ิน ไดแจกขนม ๒ ช้ิน   
สําคัญวาช้ินเดยีวแกปริพาชกิาคนนั้นแหละ พวกปริพาชกิาท่ีอยูใกลเคียง ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา   
พระสมณะนั่นเปนคูรักของเธอหรือ? นางตอบวา ทานไมใชคูรักของฉัน ทานแจกให ๒ ช้ิน   
สําคัญวาช้ินเดยีว. พวกปรพิาชิกาจึงลอเลียนกันวา คูรักหรือไมใชคูรัก.   
        อาชีวกอีกคนหนึ่ง ไดไปสูท่ีอังคาส. ภิกษุรูปหนึ่งคลุกขาวกับเนยใสเปนอันมากแลว   
ไดใหขาวกอนใหญแกอาชีวกนั้น. เม่ือเขาไดถือขาวกอนนั้นไปแลว อาชีวกอีกคนหนึง่ไดถาม   
อาชีวกผูนั้นวา ทานไดกอนขาวมาจากไหน? อาชีวกนัน้ตอบวา ไดมาจากท่ีอังคาสของสมณ-   
โคดมคหบดีโลนนั้น.   
        อุบาสกท้ังหลายไดยินสองอาชีวกนัน้สนทนาปราศรัยกัน จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   
คร้ันถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เดียรถียพวกนี้    
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เปนผูมุงติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอ   
อยาใหพระคุณเจาท้ังหลายใหของแกพวกเดียรถียดวยมือของตนเลย.   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหอุบาสกเหลานั้นเหน็แจง สมาทาน อาจหาญ   
ราเริง ดวยธรรมีกถา. คร้ันอุบาสกเหลานั้นอันพระผูมีพระภาค ทรงช้ีแจงใหเห็นแจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณกลับ   
ไปแลว.   
                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงทําธรรมีกถาอันเหมาะสมแกเร่ืองนัน้ อันสมควรแกเร่ืองนั้น   
แกภกิษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลาย อาศัยอํานาจ   
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม   
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภกิษผูุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกนัอาสวะอันจะบังเกิดใน   
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไม   
เล่ือมใส ๑ เพือ่ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม ๑   
เพื่อถือตามพระวินยั ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๙๐.๑. อนึ่ง ภิกษุใด ใหของเค้ียวกด็ี ของกินก็ดี แกอเจลกก็ดี แกปริพาชก   
ก็ดี แกปริพาชกิาก็ดี ดวยมือของตน เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอานนท จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๒๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา อเจลก ไดแกชีเปลือยคนใดคนหน่ึงท่ีจัดเขาในจําพวกนักบวช.   
        ท่ีช่ือวา ปริพาชก ไดแกบุรุษคนใดคนหนึ่ง ท่ีจดัเขาในจําพวกนกับวช เวนภกิษแุละ   
สามเณร.   
        ท่ีช่ือวา ปริพาชิกา ไดแก สตรีคนใดคนหน่ึงท่ีจัดเขาในจําพวกนักบวช เวนภกิษณุี   
สิกขมานา และสามเณรี.   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะ ๕ อยาง น้ําและไมชําระฟน นอกนั้นช่ือวาของ   
เค้ียว.   
        ท่ีช่ือวา ของกิน ไดแก โภชนะ ๕ อยาง คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา   
เนื้อ.   
        บทวา ให คือ ใหดวยกายก็ดี ดวยของเนื่องดวยกายก็ดี ดวยโยนใหก็ดี ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๒๙] เดียรถีย ภิกษุสําคัญวาเดียรถีย ใหของเค้ียวกด็ี ของกินกด็ี ดวยมือของตน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เดียรถีย ภิกษุสงสัย ใหของเค้ียวกด็ี ของกินก็ดี ดวยมือของตน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        เดียรถีย ภิกษุสําคัญวาไมใชเดยีรถีย ใหของเค้ียวกด็ี ของกินกด็ี ดวยมือของตน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกะทุกกฏ   
        ใหน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชเดยีรถีย ภิกษุสําคัญวาเดยีรถีย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชเดยีรถีย ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทุิกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชเดยีรถีย ภิกษุสําคัญวาไมใชเดียรถีย ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๓๐] ภกิษุส่ังใหให ไมใหเอง ๑ วางให ๑ ใหของไลทาภายนอก ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                                ___________    
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                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๕๓๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนนัทศากยบุตรไดกลาวชวนภกิษุผูเปน   
สัทธิวิหาริกของพระพ่ีชายวา มาเถิด อาวุโส เราจักเขาบานเพ่ือบิณฑบาตดวยกัน แลวส่ังไมให   
เขาถวายอะไรแกเธอ ซํ้าสงกลับดวยบอกวา กลับเถิด อาวโุส การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเรา   
กับคุณไมนําความสําราญมาให การพดูก็ดี การนั่งก็ดี ของเราคนเดียว ยอมจะสําราญ ขณะน้ัน   
เปนเวลาใกลเท่ียงแลว ภิกษนุั้นไมสามารถเท่ียวหาบิณฑบาตฉันได แมจะไปฉันท่ีโรงฉันก็ไม   
ทันกาล จําตองอดภัตตาหาร คร้ันเธอไปถึงอารามแลว ไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทานอุปนันทศากยบุตร   
กลาวชวนภกิษุวา มาเถิด อาวุโส เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกัน แลวไฉนจึงส่ังไมใหเขา   
ถวายอะไรแกเธอ ซํ้ายังสงกลับอีกเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดกูรอุปนันทะ ขาววา เธอชวน   
ภิกษวุา มาเถิด อาวุโส เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกนั แลวส่ังไมใหเขาถวายอะไรแกเธอ   
ซํ้ายังสงกลับอีก จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอกลาวชวนภิกษุวา มาเถิด   
อาวุโส เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกนั แลวไฉนจึงไดส่ังไมใหเขาถวายอะไรแกเธอ ซํ้ายัง   
สงกลับอีกเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๙๑.๒. อนึ่ง ภิกษุใด กลาวตอภิกษุอยางนี้วา ทานจงมาเขาไปสูบานหรือ   
สูนิคมเพ่ือบิณฑบาตดวยกนั. เธอยังเขาใหถวายแลวกด็ี ไมใหถวายแลวกด็ี แกเธอ   
แลวสงไปดวยคําวา ทานจงไปเถิด การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเรากับทาน ไมเปน   
ผาสุกเลย การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเราคนเดียว ยอมเปนผาสุก ทําความหมาย   
อยางนี้เทานัน้แลใหเปนปจจยั หาใชอยางอ่ืนไม เปนปาจติตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๓๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา  ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภกิษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ตอภิกษุ หมายถึงภิกษุรูปอ่ืน.   
        คําวา ทานจงมา ... สูบาน หรือสูนิคม ความวา บานก็ดี นิคมกด็ี เมืองก็ดี   
ช่ือวาบานและนิคม.   
        บทวา ยังเขาใหถวายแลว ... แกเธอ คือ ใหเขาถวายขาวตม หรือขาวสวย ของเค้ียว   
หรือของฉัน.   
        บทวา ไมใหถวายแลว คือ ไมใหเขาถวายอะไรๆ สักอยาง.   
        บทวา สงไป ความวา ปรารถนาจะกระซิกกระซ้ี ปรารถนาจะเลน ปรารถนาจะน่ังใน   
ท่ีลับ ปรารถนาจะประพฤติอนาจารกับมาตุคาม พูดอยางนี้วา กลับไปเถิด อาวุโส การพูดก็ดี   
การนั่งก็ดี ของเรากับทาน ไมเปนผาสุก การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเราคนเดียว ยอมเปน   
ผาสุก ดังนี้ ใหกลับ ตองอาบัติทุกกฏ เม่ือเธอกําลังจะละอุปจารแหงการเห็น หรืออุปจาร   
แหงการฟง ตองอาบัติทุกกฏ เม่ือละแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        คําวา ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจยั หาใชอยางอ่ืนไม ความวา   
ไมมีเหตุจําเปนอยางอ่ืนเพื่อจะสงไป.    
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                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๓๓] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน สงกลับ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย สงกลับ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน สงกลับ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                จักกะทุกกฏ   
        ทําเปนโกรธ สงกลับ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สงอนุปสัมบันกลับ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ทําเปนโกรธ สงกลับ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๓๔] ภิกษุสงกลับไปดวยคิดวาเรา ๒ รูป รวมกนัจักไมพอฉัน ๑ ภิกษุสงกลับไป   
ดวยคิดวา รูปนั้นพบส่ิงของมีราคามากแลว จักยังความโลภใหเกิด ๑ ภกิษุสงกลับไปดวยคิดวา   
รูปนั้นเหน็มาตุคามแลวจักยงัความกําหนัดใหเกดิ ๑ ภิกษสุงกลับไปดวยส่ังวา จงนําขาวตม   
หรือขาวสวย ของเค้ียวหรือของฉันไปใหแกภกิษุผูอาพาธ แกภกิษุผูตกคางอยู หรือแกภกิษุผูเฝา   
วิหาร ๑ ภิกษุไมประสงคจะประพฤติอนาจาร แตเม่ือมีกจิจําเปนจึงสงกลับไป ๑ ภกิษุวิกล-   
จริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                                ___________   
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                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๕๓๕] โดยสมัยนัน้ พระภาคผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของ   
สหายแลว สําเร็จการนั่งในเรือนนอนกับภรรยาของเขา จึงบุรุษสหายน้ันเขาไปหาทานพระอุปนันท-   
ศากยบุตร คร้ันแลวกราบไหวทานพระอุปนันทศากยบุตรแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เขานั่ง   
เรียบรอยแลวบอกภรรยาวา จงถวายภิกษาแกพระคุณเจา จึงนางไดถวายภกิษาแกทานพระอุปนนัท-   
ศากยบุตร บุรุษนั้นไดเรียนทานพระอุปนนัทศากยบุตรวา นิมนตทานกลับเถิด ขอรับ เพราะ   
ภิกษาขาพเจาก็ไดถวายแกพระคุณเจาแลว สตรีภรรยานั้นกําหนดรูในขณะนัน้วา บุรุษนี้อันราคะ   
รบกวนแลว จงึเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นิมนตทานนั่งอยูกอนเถิด เจาคะ อยาเพิ่งไป   
        แมคร้ังท่ีสอง บุรุษนั้น ...   
        แมคร้ังท่ีสาม บุรุษนั้นก็ไดเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นมินตทานกลับเถิด   
ขอรับ เพราะภกิษาขาพเจาก็ไดถวายแกพระคุณเจาแลว.   
        แมคร้ังท่ีสาม หญิงนั้นก็ไดเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นมินตทานนั่งอยูกอนเถิด   
เจาคะ อยาเพิ่งไป.   
        ทันใด บุรุษสามีเดินออกไปกลาวยกโทษตอภิกษุท้ังหลายวา ทานเจาขา พระคุณเจา   
อุปนันทะนี้นั่งในหองนอนกับภรรยาของกระผม  กระผมนิมนตใหทานกลับไป ก็ไมยอมกลับ   
กระผมมีกิจมาก มีกรณยีะมาก.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานอุปนันท-   
ศากยบุตรจึงไดสําเร็จการนั่งแทรกแซง ในตระกูลท่ีมีคน ๒ คนเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอสําเร็จการนั่ง   
แทรกแซง ในตระกูลท่ีมีคน ๒ คน จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 478 
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดสําเร็จการนั่งแทรก-   
แซงในตระกูลท่ีมีคน ๒ คนเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๙๒.๓. อนึ่ง ภิกษุใด สําเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลท่ีมีคน ๒ คน เปน   
ปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๓๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง-   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ตระกูลท่ีช่ือวา มีคน ๒ คน คือ มีเฉพาะสตรี ๑ บุรุษ ๑ ท้ัง ๒ คนยังไมออกจากกนั   
ท้ัง ๒ คนหาใชผูปราศจากราคะไม.   
        บทวา แทรกแซง คือ กดีขวาง.   
        บทวา สําเร็จการนั่ง ความวา ในเรือนใหญ ภกิษุนั่งละหัตถบาสแหงบานประตู   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ในเรือนเล็ก นั่งลํ้าทามกลางหองเรือน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๓๗] หองนอน ภิกษุสําคัญวาหองนอน สําเร็จการนั่งแทรกแซง ในตระกูลท่ีมีคน ๒ คน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        หองนอน ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลท่ีมีคน ๒ คน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 479 
        หองนอน ภิกษุสําคัญวาไมใชหองนอน สําเร็จการนัง่แทรกแซง ในตระกูลท่ีมีคน ๒ คน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ไมใชหองนอน ภกิษุสําคัญวาหองนอน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชหองนอน ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชหองนอน ภกิษุสําคัญวาไมใชหองนอน ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๓๘] ภิกษนุั่งในเรือนใหญ ไมลวงลํ้าหัตถบาสแหงบานประตู ๑ ภิกษุนั่งในเรือนเล็ก   
ไมเลยทามกลางหอง ๑ ภกิษมีุเพื่อนอยูดวย ๑ คนท้ัง ๒ ออกจากกนัแลว ท้ัง ๒ ปราศจากราคะ   
แลว ๑ ภิกษนุัง่ในสถานท่ีอันมิใชหองนอน ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง-   
อาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                                ___________    
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                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๕๓๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนนัทศากยบุตรไปสูเรือนของสหายแลว   
สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบังกบัภรรยาของเขา จึงบุรุษสหายน้ัน เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุปนันทะจึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบังกับภรรยา   
ของเราเลา.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิเขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ   
ในอาสนะกําบังกับมาตุคามเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอสําเร็จการนั่ง   
ในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบังกับมาตุคาม จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับ   
คือในอาสนะกําบังกับมาตุคามเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๙๓.๔. อนึ่ง ภิกษุใด สําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบัง กบั   
มาตุคาม เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๔๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยกัษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว-   
ดิรัจฉานตัวเมีย โดยท่ีสุดแมเด็กหญิงท่ีเกิดในวนันั้น ไมตองพูดถึงหญิงผูใหญ.   
        บทวา กบั คือ รวมกัน.   
        ท่ีช่ือวา ในท่ีลับ ไดแก ท่ีลับตา ๑ ท่ีลับหู ๑   
        ท่ีช่ือวา ท่ีลับตา ไดแก ท่ีซ่ึงเม่ือภิกษหุรือมาตุคามขยิบตา ยักค้ิว หรือชะเงอศีรษะ   
ไมมีใครสามารถจะแลเหน็ได.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีลับหู ไดแก ท่ีซ่ึงไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําท่ีสนทนากันตามปกติได.   
        อาสนะท่ีช่ือวา กําบัง คือ เปนอาสนะท่ีเขากําบังดวยฝา บานประตู ลําแพน มานบัง   
ตนไม เสา หรือฉางขาว อยางใดอยางหน่ึง.   
        คําวา สําเร็จการนั่ง ความวา เม่ือมาตุคามน่ังแลว ภิกษุนั่งใกล หรือนอนใกล   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เม่ือภิกษนุั่งแลว มาตุคามน่ังใกล หรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ท้ัง ๒ นั่งก็ดี ท้ัง ๒ นอนก็ดี ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๔๑] มาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม สําเร็จการนัง่ในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบัง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบัง   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
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                                ติกะทุกกฏ   
        ภิกษุสําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบังกับหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก   
หรือสัตวดิรัจฉานตัวเมียมีกายดังมนษุย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๔๒] ภิกษุมีบุรุษผูรูเดียงสาคนใดคนหน่ึงอยูเปนเพื่อน ๑ ภกิษยุนืมิไดนั่ง ๑ ภกิษุ   
มิไดมุงท่ีลับ ๑ ภิกษนุั่งสงใจไปในอารมณอ่ืน ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                                ___________    
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                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๕๔๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของ   
สหายแลว สําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภรรยาของเขาหนึ่งตอหนึ่ง จึงบุรุษสหายน้ันเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาอุปนันทะจึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภรรยาของเราหนึ่งตอหนึ่งเลา   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิบุรุษนั้นเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตาง   
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับ   
มาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอสําเร็จการนั่ง   
ในท่ีลับกับมาตุคามหน่ึงตอหนึ่ง จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับ   
กับมาตุคามหนึ่งตอหนึ่งเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๙๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด ผูเดียว สําเร็จการนั่งในท่ีลับกบัมาตุคามผูเดียว   
เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๔๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยกัษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว   
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนหญิงท่ีรูเดียงสา สามารถทราบถอยคําท่ีเปนสุภาษิต และทุพภาษิต ท่ีช่ัว   
หยาบและไมช่ัวหยาบ.   
        บทวา กบั คือ รวมกัน.   
        บทวา ผูเดียว ... ผูเดียว คือ มีภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑   
        ท่ีช่ือวา ท่ีลับ ไดแก ท่ีลับตา ๑ ท่ีลับหู ๑   
        ท่ีช่ือวา ท่ีลับตา ไดแก สถานท่ีซ่ึงมีภิกษุหรือมาตุคาม ขยิบตา ยักค้ิว หรือชะเงอ   
ศีรษะ ไมมีใครสามารถจะแลเห็นได.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีลับหู ไดแก สถานท่ีซ่ึงไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําท่ีสนทนากันตาม   
ปกติได.   
        คําวา สําเร็จการนั่ง ความวา เม่ือมาตุคามน่ังแลว ภิกษุนั่งใกลหรือนอนใกล ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        เม่ือภิกษนุั่งแลว มาตุคามน่ังใกลหรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ท้ัง ๒ นั่งก็ดี ท้ัง ๒ นอนก็ดี ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๔๕] มาตุคาม ภิกษสํุาคัญวามาตุคาม สําเร็จการนั่งในท่ีลับ หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่งในที่ลับ หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม สําเร็จการนั่งในท่ีลับ หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 485 
                                ติกะทุกกฏ   
        ภิกษุสําเร็จการนั่งในท่ีลับ กับหญิงยกัษ หญิงเปรต บัณเฑาะก หรือสัตวดิรัจฉาน-   
ตัวเมียมีกายดงัมนุษย หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๔๖] ภกิษุมีบุรุษผูรูเดยีงสาคนใดคนหน่ึง อยูเปนเพื่อน ๑ ภกิษยุนื ไมไดนั่ง ๑   
ภิกษไุมไดมุงท่ีลับ ๑ ภิกษนุัง่สงใจไปในอารมณอ่ืน ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                                ___________   
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                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๕๔๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร   
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น ตระกูลอุปฏฐากของ   
ทานพระอุปนนัทศากยบุตร นิมนตทานฉันภัตตาหาร แมภิกษเุหลาอ่ืนเขาก็นิมนตดวย เวลานัน้   
เปนเวลากอนอาหาร ทานพระอุปนันทศากยบุตรยังกําลังเขาไปสูตระกูลท้ังหลายอยู จึงภิกษุเหลา   
นั้นไดบอกทายกเหลานั้นวา ทานท้ังหลายจงถวายภตัตาหารเถิด พวกทายกกลาววา นมินตรออยู   
จนกวาพระคุณเจาอุปนนัทะจะมา ขอรับ.   
        แมคร้ังท่ีสอง ภิกษุเหลานั้นก็ไดบอกทายกเหลานั้นวา ทานท้ังหลายจงถวายภัตตาหาร   
เถิด พวกทายกกลาววา นิมนตรออยูจนกวาพระคุณเจาอุปนันทะจะมา ขอรับ.   
        แมคร้ังท่ีสาม ภิกษุเหลานั้นก็ไดบอกทายกเหลานั้นวา ทานท้ังหลายจงถวายภัตตาหาร   
เถิด เวลากอนเท่ียงจะลวงเลยแลว ทายกออนวอนวา พวกกระผมตกแตงภัตตาหารกเ็พราะเหตุ   
แหงพระคุณเจาอุปนันทะ นมินตรออยูจนกวาพระคุณเจาอุปนันทะจะมา ขอรับ.   
        คราวนั้น ทานพระอุปนนัทศากยบุตรไดเขาไปสูตระกูลท้ังหลายกอนเวลาฉัน มาถึงเวลา   
บาย ภกิษุท้ังหลายไมไดฉันตามประสงค บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ทานพระอุปนนัทศากยบุตรรับนิมนตเขาแลว มีภัตตาหารอยูแลว ไฉนจึงไดถึงความ   
เปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลายกอนเวลาฉันเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอรับนิมนตเขา   
แลว มีภัตตาหารอยูแลว ถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลายกอนเวลาฉัน จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอรับนิมนตเขาแลว มี   
ภัตตาหารอยูแลว ไฉนจึงไดถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลายกอนฉันเลา การกระทําของ    
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เธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของ   
ชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๙๕. ๖. ก. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว มีภัตอยูแลว ถึงความเปนผู   
เท่ียวไป ในตระกูลทั้งหลายกอนฉัน เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                ___________   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร (ตอ)   
        [๕๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตรไดสงของ   
เค้ียวไปถวายแกสงฆ ส่ังวา ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนนัทะถวายแกสงฆ แตเวลานั้นทานพระ   
อุปนันทศากยบุตรกําลังเขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน เม่ือชาวบานเหลานัน้ไปถึงอารามแลวถามภิกษุ   
ท้ังหลายวา พระคุณเจาอุปนนัทะไปไหน เจาขา?   
        ภิกษุท้ังหลายตอบวา ทานพระอุปนนัทศากยบุตรนัน้ เขาไปบิณฑบาตยังหมูบานแลวจะ.   
        ชาวบานส่ังวา ทานขอรับ ของเค้ียวนีต้องมอบใหพระคุณเจาอุปนนัทะถวายแกสงฆ.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาครับส่ังวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงรับประเคนแลวเก็บไวจนกวาอุปนันทะจะกลับมา.   
        สวนทานพระอุปนันทศากยบุตรไดคิดวา การถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย   
กอนเวลาฉัน พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงเขาไปยังตระกูลท้ังหลายหลังเวลาฉันแลว บายจึง   
กลับ ของเค้ียวไดถูกสงคืนกลับไป.   
        บรรดาภกิษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนนัท-   
ศากยบุตร จึงไดถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลายหลังเวลาฉันเลา แลวกราบทลูเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค ...   
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                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอถึงความ   
เปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลายหลังเวลาฉัน จริงหรือ?   
        ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดถึงความเปนผูเท่ียว   
ไปในตระกูลท้ังหลายหลังเวลาฉันเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๙๕. ๖. ข. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว  มีภัตอยูแลว ถึงความเปนผู   
เท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉันกด็ี ทีหลังฉันก็ดี เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                ทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวถวายจีวร   
        [๕๔๙] โดยสมัยตอมา ถึงคราวถวายจีวรกัน ภิกษุท้ังหลายพากนัรังเกียจไมเขาไปสู   
ตระกูล จีวรจึงเกิดข้ึนเพียงเล็กนอย ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในคราวท่ีถวายจีวร เราอนุญาตใหเขาไปสูตระกูลได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๒   
        ๙๕. ๖. ค. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว  มีภัตอยูแลว ถึงความเปนผูเท่ียว   
ไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.   
นี้สมัยในเร่ืองนั้น คือ คราวท่ีถวายจวีร นีส้มัยในเร่ืองนัน้.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการ   
ฉะนี้.   
        เร่ืองทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวถวายจีวร จบ.   
                ทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวทําจวีร   
        [๕๕๐] โดยสมัยตอมาอีก ภิกษุท้ังหลายทําจวีรกันอยู ตองการเข็มบาง ดายบาง   
มีดบาง.  ภิกษท้ัุงหลายพากนัรังเกียจไมเขาไปสูตระกูล จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในคราวท่ีทําจวีร เราอนุญาตใหเขาไปสูตระกูลได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๓   
        ๙๕. ๖. ฆ. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว  มีภัตรอยูแลว ถึงความเปนผู   
เท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉันกด็ี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.   
นี้สมัยในเร่ืองนั้น คือ คราวท่ีถวายจวีร คราวท่ีทําจวีร นีส้มัยในเร่ืองนัน้.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวทําจวีร จบ.   
                ทรงอนุญาตใหบอกลากอนเขาสูตระกูล   
        [๕๕๑] โดยสมัยตอจากนั้นมา ภกิษุท้ังหลายอาพาธ และมีความตองการเภสัช ภกิษุ   
ท้ังหลายพากนัรังเกียจไมเขาไปสูตระกูล จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหบอกลาภิกษุซ่ึงมีอยูแลวเขาไปสูตระกูลได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๔   
        ๙๕. ๖. ง. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว มีภัตรอยูแลวไมบอกลาภิกษซ่ึุงมี   
อยู ถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแต    
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สมัย เปนปาจติตีย. นี้สมัยในเร่ืองนั้น คือ คราวท่ีถวายจวีร คราวท่ีทําจวีร, นี้สมัย   
ในเร่ืองนั้น.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหบอกลากอนเขาสูตระกูล จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๕๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา  ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภกิษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รับนิมนตแลว คือ รับนิมนตฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหน่ึง.   
        ท่ีช่ือวา มีภัตรอยูแลว คือ มีอาหารที่รับนิมนตเขาไวแลว.   
        ภิกษุท่ีช่ือวา ซ่ึงมีอยู คือ อาจท่ีจะบอกลากอนเขาไป.   
        ภิกษุท่ีช่ือวา ซ่ึงไมมีอยู คือ ไมอาจท่ีจะบอกลากอนเขาไป.   
        ท่ีช่ือวา กอนฉัน คือ ภิกษุยังไมไดฉันอาหารท่ีรับนิมนตเขาไว.   
        ท่ีช่ือวา ทีหลังฉัน คือ ภกิษุฉันอาหารท่ีรับนิมนตเขาไวแลวโดยท่ีสุด แมดวยปลาย   
หญาคา.   
        ท่ีช่ือวา ตระกูล ไดแกตระกูล ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ ตระกูล   
แพศย ตระกูลศูทร.   
        คําวา ถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกลูท้ังหลาย นั้น ความวา ภิกษกุาวลงสู   
อุปจารเรือนของผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ. กาวเทาท่ี ๑ ลวงธรณีประตู ตองอาบัติทุกกฏ. กาวเทา   
ท่ี ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนแตมีสมัย.   
        ท่ีช่ือวา  คราวท่ีถวายจวีร คือ เม่ือยังไมไดกรานกฐิน ๑ เดือน ทายฤดูฝน เม่ือ   
กรานกฐินแลว ๕ เดือน   
        ท่ีช่ือวา คราวท่ีทําจีวร คือ เม่ือคราวกําลังทําจีวรกันอยู.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๕๓] รับนิมนตแลว ภิกษุสําคัญวารับนิมนตแลว ไมบอกลาภิกษุซ่ึงมีอยู ถึงความ   
เปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        รับนิมนตแลว ภกิษุสงสัย ไมบอกภกิษุซ่ึงมีอยู ถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ัง   
หลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        รับนิมนตแลว ภกิษุสําคัญวามิไดรับนิมนต ไมบอกลาภิกษุซ่ึงมีอยู ถึงความเปนผู   
เท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉันกด็ี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ไมไดรับนิมนต ภกิษุสําคัญวารับนิมนตแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมไดรับนิมนต ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมไดรับนิมนต ภกิษุสําคัญวาไมไดรับนิมนต ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๕๔] ภิกษุฉันในสมัย ๑ ภกิษุบอกลาภิกษุซ่ึงมีอยูแลวจึงเขาไป ๑ ไมไดบอกลาภิกษุ   
ซ่ึงไมมีอยู แลวเขาไป ๑ เดินทางผานเรือนผูอ่ืน ๑ เดินทางผานอุปจารเรือน ๑ ไปอารามอ่ืน   
๑ ไปสูสํานักภกิษุณี ๑ ไปสูสํานักเดยีรถีย ๑ ไปโรงฉัน ๑ ไปเรือนท่ีเขานิมนตฉัน ๑   
ไปเพราะมีอันตราย ๑ ภกิษวุกิลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                                ___________    
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                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองมหานามศากยะ   
        [๕๕๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร   
กบิลพัสดุ สักกชนบท คร้ังนั้น มหานามศากยะมีเภสัชมากมาย จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย   
บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอสงฆ   
ดวยปจจยัเภสัชตลอด ๔ เดือน พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีๆ มหานาม ถาเชนนั้น เธอจงปวารณาตอสงฆดวยปจจยัเภสัช   
ตลอด ๔ เดือนเถิด.   
        ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรับปวารณา ไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี-   
พระภาคทรงอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหยินดกีารปวารณาดวยปจจัย ๔ ตลอด   
๔ เดือน.   
        ก็สมัยนัน้แล ภกิษุท้ังหลายขอปจจยัเภสัชตอมหานามศากยะเพียงเล็กนอยเทานั้น ปจจยั   
เภสัชของมหานามศากยะ จึงยังคงมากมายอยูตามเดิมนัน่แหละ   
        แมคร้ังท่ีสอง มหานามศากยะก็เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร   
สวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอสงฆดวยปจจยัเภสัชตออีก   
๔ เดือน พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีๆ มหานาม ถาเชนนั้น เธอจงปวารณาตอสงฆดวยปจจยั   
เภสัชตออีก ๔ เดือนเถิด.   
        ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรับปวารณา ไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ทรงอนุญาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหยนิดกีารปวารณาตออีกได.   
        ก็สมัยนัน้แล ภกิษุท้ังหลายขอปจจยัเภสัชตอมหานามศากยะเพียงเล็กนอยเทานั้น,   
ปจจัยเภสัชของมหานามศากยะจึงยังคงมากมายอยูตามเดิมนั่นแหละ   
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        แมคร้ังท่ีสาม มหานามศากยะก็เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร   
สวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอสงฆดวยปจจยัเภสัชตลอด   
ชีวิต พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีๆ มหานาม ถาเชนนั้น เธอจงปวารณาตอสงฆดวยปจจยั   
เภสัชตลอดชีวติเถิด.   
        ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรับปวารณาไดกราบทูลเหตุนัน้แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค   
ทรงอนุญาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหยนิดี แมซ่ึงการปวารณาเปนนิตย.   
        [๕๕๖] คร้ันสมัยตอมา พระฉัพพัคคียนุงหมผาไมเรียบรอย ไมสมบูรณดวยมรรยาท   
ถูกมหานามศากยะกลาวตําหนิวา ทําไมทานท้ังหลายจึงนุงหมผาไมเรียบรอย ไมสมบูรณดวย   
มรรยาท, ธรรมเนียมบรรพชิตตองนุงหมผาใหเรียบรอย ตองสมบูรณดวยมรรยาท มิใชหรือ?   
พระฉัพพัคคียผูกใจเจ็บในมหานามศากยะ คร้ันแลวไดปรึกษากันวา ดวยอุบายวิธีไหนหนอ?   
เราจึงจะทํามหานามศากยะใหไดรับความอัปยศ แลวปรึกษากนัตอไปวา อาวุโสท้ังหลาย มหานาม-   
ศากยะไดปวารณาไวตอสงฆดวยปจจยัเภสัช พวกเราพากันไปขอเนยใสตอมหานามศากยะเถิด   
แลวเขาไปหามหานามศากยะกลาวคํานีว้า อาตมภาพท้ังหลายตองการเนยใส ๑ ทะนาน.   
        มหานามศากยะขอรองวา วนันี้ขอพระคุณเจาไดโปรดคอยกอน คนท้ังหลายยังไปคอก   
นําเนยใสมา พระคุณเจาท้ังหลายจักไดรับทันกาล.   
        แมคร้ังท่ีสอง ...   
        แมคร้ังท่ีสาม พระฉัพพคัคียก็ไดกลาววา อาตมภาพทั้งหลายตองการเนยใส ๑ ทะนาน.   
        มหานามศากยะรับส่ังวา วันนี้ขอพระคุณเจาท้ังหลาย ไดโปรดรอกอน คนท้ังหลาย   
ยังไปคอกนําเนยใสมา พระคุณเจาจักไดรับทันกาล พระฉัพพัคคียตอวา จะมีประโยชนอะไรดวย   
เนยใสที่ทานไมประสงคจะถวาย แตไดปวารณาไว เพราะทานปวารณาไวแลวไมถวาย.   
        จึงมหานามศากยะ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา กเ็ม่ือฉันขอรองพระคุณเจาวา วันนี้   
ขอพระคุณเจาท้ังหลายไดโปรดคอยกอน ดงันี้ ไฉน พระคุณเจาจึงรอไมไดเลา?   
        ภิกษุท้ังหลาย ไดยนิมหานามศากยะ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปน   
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา พระฉัพพัคคียอันมหานามศากยะ ขอรองวา   
วันนี้ ขอพระคุณเจาท้ังหลายไดโปรดคอยอยูกอน ดังนี้ ไฉนจึงคอยไมไดเลา? แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...    
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                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธออัน   
มหานามศากยะพูดขอรองวา วันนี้ขอพระคุณเจาท้ังหลายไดโปรดคอยกอน ดังนี้ แลวไมคอย   
จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย พวกเธออันมหานามศากยะ   
พูดขอรองเชนนั้นแลว ไฉนจงึคอยอยูไมไดเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๙๖. ๗. ภกิษุมิใชผูอาพาธ พึงยินดีปวารณาดวยปจจัยเพียงส่ีเดือน เวนไว   
แตปวารณาอีก เวนไวแตปวารณาเปนนิตย ถาเธอยินดียิ่งกวานัน้ เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองมหานามศากยะ จบ.   
                                ___________   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๕๗] คําวา ภกิษุมิใชผูอาพาธ พึงยินดีปวารณาดวยปจจยัเพียงส่ีเดือน นั้น   
ความวาพึงยินดีปวารณาเฉพาะปจจยัของภกิษุไข แมเขาปวารณาอีกกพ็ึงยินดีวา เราจักขอช่ัวเวลา   
ท่ียังอาพาธอยู แมเขาปวารณาเปนนิตย ก็พงึยินดวีา เราจกัขอช่ัวเวลาที่ยังอาพาธอยู.   
        [๕๕๘] บทวา ถาเธอยนิดียิ่งกวานั้น ความวา การปวารณากําหนดเภสัชแตไม   
กําหนดกาลกมี็ กําหนดกาลแตไมกําหนดเภสัชก็มี กําหนดทั้งเภสัชและกาลก็มี ไมกาํหนด   
เภสัชไมกําหนดกาลก็มี.   
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        ท่ีช่ือวา กาํหนดเภสัช คือ เขากําหนดเภสัชไววา ขาพเจาขอปวารณาดวยเภสัช   
ประมาณเทานี.้   
        ท่ีช่ือวา กาํหนดกาล คือ เขากําหนดกาลไววา ขาพเจาขอปวารณาในระยะกาลเทานี้.   
        ท่ีช่ือวา กาํหนดท้ังเภสัชและกาล นั้น คือ เขากาํหนดเภสัชและกาลไววา ขาพเจา   
ขอปวารณาดวยเภสัชมีประมาณเทานี้ ในระยะกาลเพียงเทานี้.   
        ท่ีช่ือวา ไมกําหนดเภสัชไมกําหนดกาล นั้น คือ เขาไมไดกําหนดเภสัชและกาล   
ไววา ขาพเจาขอปวารณาดวยเภสัชมีประมาณเทานี้ ในระยะกาลเพียงเทานี้.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๕๙] ในการกําหนดเภสัช ภิกษุขอเภสัชอยางอ่ืนนอกจากเภสัชท่ีเขาปวารณา ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        ในการกําหนดกาล ภิกษขุอในกาลอื่นนอกจากกาลท่ีเขาปวารณา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ในการกําหนดทั้งเภสัชกําหนดท้ังกาล ภิกษุขอเภสัชอยางอ่ืนนอกจากเภสัชท่ีเขาปวารณา   
และในกาลอ่ืนนอกจากกาลท่ีเขาปวารณา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ในการไมกําหนดเภสัช ไมกําหนดกาล ... ไมตองอาบัติ.   
                        ปญจกะปาจติตีย   
        [๕๖๐] ในเม่ือตองการใชของท่ีมิใชเภสัช ภิกษุขอเภสัช, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ในเม่ือตองการใชเภสัชอยางอ่ืน ขอเภสัชอีกอยาง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยิ่งกวานัน้ ภิกษุสําคัญวายิ่งกวานั้น ขอเภสัช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยิ่งกวานัน้ ภิกษุยังแคลงอยู ขอเภสัช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยิ่งกวานัน้ ภิกษุสําคัญวาไมยิ่งกวานัน้ ขอเภสัช ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ไมยิ่งกวานั้น ภกิษุสําคัญวายิ่งกวานัน้ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมยิ่งกวานั้น ภกิษยุังแคลงอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ไมยิ่งกวานั้น ภกิษุสําคัญวาไมยิ่งกวานั้น ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๖๑] ภกิษุผูขอเภสัชตามท่ีเขาปวารณาไว ๑ ขอในระยะกาลตามท่ีเขาปวารณาไว ๑   
บอกขอวา ทานปวารณาพวกขาพเจาดวยเภสัชเหลานี้ แตพวกขาพเจาตองการเภสัชชนิดนี้และ   
ชนิดนี้ ๑ บอกขอวา ระยะกาลท่ีทานไดปวารณาไวไดผานพนไปแลว แตขาพเจายังตองการเภสัช ๑   
ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือประโยชนแกภิกษุรูปอ่ืน ๑ จายมาดวยทรพัยของตน ๑   
ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                                ___________    
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                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๕๖๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงยกกองทัพออก   
พระฉัพพัคคียไดไปดกูองทัพท่ียกออกแลว พระเจาปเสนทิโกศลไดทอดพระเนตรเห็นพระ-   
ฉัพพัคคียกําลังเดินมาแตไกลเทียว คร้ันแลวรับส่ังใหนมินตมาตรัสถามวา พระคุณเจาท้ังหลาย   
มาเพื่อประสงคอะไร เจาขา?   
        พระฉัพพัคคียถวายพระพรวา พวกอาตมภาพประสงคจะเฝามหาบพิตร.   
        พระเจาปเสนทิโกศลรับส่ังวา จะไดประโยชนอะไรดวยการดูดิฉันผูเพลิดเพลินในการรบ   
พระคุณเจาควรเฝาพระผูมีพระภาคมิใชหรือ?   
        ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
จึงไดพากันมาดูกองทัพซ่ึงยกออกแลวเลา? ไมใชลาภของพวกเรา แมพวกเราที่พากันมาใน   
กองทัพ เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรภรรยากไ็ดไมดแีลว,   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนเหลานั้น พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ี   
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดไปดูกองทัพ   
ท่ียกออกไปเลา? แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอไปดู   
กองทัพซ่ึงยกออกแลว จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดไปดู   
กองทัพซ่ึงยกออกไปเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว.   



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 498 
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๙๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด ไปเพ่ือจะดูเสนาอันยกออกแลว เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๕๖๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ลุงของภิกษรูุปหนึ่งปวยอยูในกองทัพ เขาสงทูตไปในสํานัก   
ภิกษนุั้นวา ลุงกําลังปวยอยูในกองทัพ ขอพระคุณเจาจงมา ลุงตองการใหพระคุณเจามา จึงภิกษุ   
นั้นดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทแกภกิษท้ัุงหลายไววา ภิกษไุมพึงไปเพื่อจะดูเสนา   
อันยกออกแลว ก็นี่ลุงของเราปวยอยูในกองทัพ เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวแจงความนั้น   
แกภกิษุท้ังหลายๆ กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                ทรงอนุญาตใหไปในกองทัพไดเม่ือจําเปน   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหไปในกองทัพได   
เพราะปจจัยเหน็ปานนั้น.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๙๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด ไปเพ่ือจะดูเสนาอันยกออกแลว เวนไวแตปจจัยมี   
อยางนั้นเปนรูป เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๖๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา อันยกออกแลว ไดแก กองทัพซ่ึงยกออกจากหมูบานแลว ยงัพักอยูหรือ   
เคล่ือนขบวนตอไปแลว.   
        ท่ีช่ือวา เสนา ไดแกกองทัพชาง กองทัพมา กองทัพรถ กองพลเดินเทา   
        ชาง ๑ เชือก มีทหารประจํา ๑๒ คน มา ๑ มา มีทหารประจํา ๓ คน รถ ๑ คัน   
มีทหารประจํา ๔ คน, กองพลเดินเทามีทหารถือปน ๔ คน.   
        ภิกษไุปเพื่อจะดู ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษยุืนอยูในท่ีใดมองเห็น ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        ภิกษุละทัศนูปจารแลว ยังมองดูอยูอีก ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา เวนไวแตปจจยัมีอยางนั้นเปนรูป คือ ยกเหตุจําเปนเสีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๖๕] กองทัพยกออกไปแลว ภิกษุสําคัญวายกออกไปแลว ไปเพ่ือจะดูเวนไวแตปจจัย   
เห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กองทัพยกออกไปแลว ภิกษยุังแคลงอยู ไปเพื่อจะดู เวนไวแตปจจยัเห็นปานนั้น   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กองทัพยกออกไปแลว ภิกษุสําคัญวายังไมไดยกออกไป ไปเพื่อจะดู เวนไวแตปจจัย   
เห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ปญจกะทุกกฏ   
        ไปเพื่อจะดูกองทัพแตละกอง, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ยืนดูอยูในท่ีใดมองเหน็ได ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        ละทัศนูปจารแลวยังมองดูอยูอีก ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กองทัพยงัไมไดยกออกไป ภิกษุสําคัญวายกออกไปแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กองทัพยงัไมไดยกออกไป ภิกษุยังแคลงอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        กองทัพยงัไมไดยกออกไป ภิกษุสําคัญวายังไมไดยกออกไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๖๖] ภกิษุอยูในอารามมองเห็น ๑ กองทัพยกผานมายังสถานท่ีภกิษุยนื นั่ง หรือ   
นอน เธอมองเห็น ๑, ภิกษเุดนิสวนทางไปพบเขา ๑ มีเหตุจําเปน ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษ ุ  
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                                ___________    
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                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๕๖๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียมีกิจจําเปนเดินผานกองทัพไป   
แลวแรมคืนอยูในกองทัพเกนิ ๓ ราตรี. ประชาชนพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดพักแรมอยูในกองทัพเลา? มิใชลาภของพวกเรา แมพวก   
ท่ีมาอยูในกองทัพ เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรภรรยาก็ไดไมดีแลว.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิประชาชนเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปน   
ผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดพักแรมอยูในกองทัพ   
เกิน ๓ ราตรีเลา? แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอพักแรม   
อยูในกองทัพเกิน ๓ ราตรี จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงได   
พักแรมอยูในกองทัพเกนิ ๓ ราตรีเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๙๘. ๙. อนึ่ง ปจจยับางอยางเพื่อจะไปสูเสนา มีแกภิกษนุั้น ภิกษนุั้น   
พึงอยูไดในเสนาเพียง ๒-๓ คืน ถาอยูยิ่งกวานั้น เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๖๘] คําวา อน่ึง ปจจยับางอยางเพ่ือจะไปสูเสนา มีแกภกิษนุั้น คือ มีเหตุ   
ไดแกมีกิจจําเปน.   
        คําวา ภกิษุนั้นพึงอยูไดในเสนาเพียง ๒-๓ คืน คือ พึงอยูได ๒-๓ คืน.   
        คําวา ถาอยูยิ่งกวานัน้ ความวา เม่ืออาทิตยอัสดงคในวันท่ี ๔ แลวภิกษยุังอยูใน   
กองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๖๙] เกิน ๓ คืน ภิกษุสําคัญวาเกิน อยูในกองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เกิน ๓ คืน ภิกษุยังแคลงอยู อยูในกองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เกิน ๓ คืน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อยูในกองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ยังไมถึง ๓ คืน ภิกษุสําคัญวาเกิน ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ยังไมถึง ๓ คืน ภิกษุยังแคลงอยู ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ยังไมถึง ๓ คืน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ...  ไมตองอาบัติ   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๗๐] ภกิษุอยู ๒-๓ คืน ๑ ภกิษุอยูไมถึง ๒-๓ คืน ๑ ภิกษุอยู ๒ คืนแลว   
ออกไปกอนอรุณของคืนท่ี ๓ ข้ึนมา กลับอยูใหม ๑ ภกิษุอาพาธพักแรมอยู ๑ ภกิษุอยูดวยกจิ   
ธุระของภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุตกอยูในกองทัพท่ีถูกขาศึกลอมไว ๑ ภิกษมีุเหตุบางอยางขัดขวาง   
ไว ๑ มีอันตราย ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ___________________   
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                        ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๕๗๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียกําลังอยูในกองทัพ ๒-๓ คืน   
ไปสูสนามรบบาง ไปสูท่ีพักพลบาง ไปสูท่ีจัดขบวนทัพบาง ไปดูกองทัพท่ีจัดเปนขบวนแลวบาง.   
พระฉัพพัคคียรูปหนึ่งไปสูสนามรบแลวถูกยิงดวยลูกปน. คนท้ังหลายจึงลอเธอวา พระคุณเจาได   
รบเกงมาแลวกระมัง, พระคุณเจาไดคะแนนเทาไร. เธอถูกเขาลอไดเกอเขินแลว, ชาวบานจึง   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จงึไดมาถึงสนามรบ เพื่อจะ   
ดูเขาเลา? มิใชลาภของพวกเรา, แมพวกเราท่ีมาสนามรบ เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหง   
บุตรภรรยา ก็ไดไมดีแลว.   
        ภิกษุท้ังหลายไดยนิเขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพง   
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดไปถึงสนามรบเพ่ือจะดูเขาเลา? แลวกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอไปถึง   
สนามรบเพ่ือดเูขา จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมษบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดถึง   
สนามรบเพ่ือดเูขาเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๙๙. ๑๐. ถาภิกษุอยูในเสนา ๒-๓ คืน ไปสูสนามรบก็ดี ไปสูท่ีพักพลก็ดี   
ไปสูท่ีจัดขบวนทัพก็ดี ไปดกูองทัพท่ีจัดเปนขบวนแลวก็ด,ี เปนปาจิตตีย   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๗๒] คําวา ถาภิกษุอยูในเสนา ๒-๓ คืน นั้น คือ พักแรมอยู ๒-๓ คืน.   
        ท่ีช่ือวา สนามรบ ไดแก สถานท่ีมีการรบพุง ซ่ึงยังปรากฏอยู.   
        ท่ีช่ือวา ท่ีพักพล ไดแกสถานท่ีพักกองชางมีประมาณเทานี,้ กองมามีประมาณเทานี้,   
กองรถมีประมาณเทานี,้ กองพลเดินเทามีประมาณเทานี,้   
        ท่ีช่ือวา ท่ีจัดขบวนทัพ ไดแกสถานท่ีเขาจัดวา กองชางจงอยูทางนี,้ กองมาจงอยูทางน้ี,   
กองรถจงอยูทางน้ี, กองพลเดินเทาจงอยูทางน้ี,   
        ท่ีช่ือวา กองทัพท่ีจัดเปนขบวนแลว ไดแก กองทัพชาง ๑ กองทัพมา ๑ กองทัพรถ ๑   
กองพลเดินเทา ๑.   
        กองทัพชางอยางตํ่ามี ๓ เชือก, กองทัพมาอยางตํ่ามี ๓ มา, กองทัพรถอยางตํ่ามี ๓ คัน,   
กองพลเทาอยางตํ่ามีทหารถือปน ๔ คน.   
                                บทภาชนีย   
        [๕๗๓] ภิกษไุปเพื่อจะดู, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษยุืนอยูในสถานท่ีเชนไรมองเห็น, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุละทัศนูปจารแลว ยังมองดูอยูอีก, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษไุปเพื่อจะดูกองทัพแตละกอง, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษยุนืดอูยูในท่ีใดมองเห็น, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุละทัศนูปจารแลวยงัมองดูอีก, ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                อนาปตติวาร   
        [๕๗๔] ภิกษุอยูในอารามมองเห็น ๑, การรบพุงผานมายังสถานท่ีภกิษุยนื นั่ง หรือนอน   
เธอมองเห็น ๑, ภิกษเุดินสวนทางไปพบเขา ๑, ภิกษุมีกิจจําเปนเดนิไปพบเขา ๑, มีอันตราย ๑,   
ภิกษวุิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกมัมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๕ จบ.   
                        __________________   
                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. อเจลกสิกขาบท       วาดวยแจกขนมแกนกับวช   
        ๒. อุยโยชนสิกขาบท      วาดวยบอกใหกลับ   
        ๓. สโภชนสิกขาบท       วาดวยนั่งแทรกแซง   
        ๔. ปฐมานิยตสิกขาบท     วาดวยนั่งในท่ีกําบัง   
        ๕. ทุติยานิยตสิกขาบท     วาดวยนั่งในท่ีลับ   
        ๖. จาริตตสิกขาบท       วาดวยรับนิมนตแลวไปฉันท่ีอ่ืน   
        ๗. มหานามสิกขาบท      วาดวยปวารณาดวยปจจัย   
        ๘. อุยยุตตสิกขาบท       วาดวยไปดูกองทัพ   
        ๙. เสนาวาสสิกขาบท     วาดวยอยูในกองทัพ   
        ๑๐. อุยโยธิกสิกขาบท     วาดวยไปสูสนามรบ   
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                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๖   
                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระสาคตะ   
        [๕๗๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาเสด็จจาริกในเจติยชนบทไดดําเนนิทรง   
ไปทางตําบลบานร้ัวงาม คนเล้ียงโค คนเล้ียงปศุสัตว คนชาวนา คนเดินทาง ไดแลเหน็   
พระผูมีพระภาคกําลังทรงดําเนินมาแตไกลเท่ียว. คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอ-   
พระองคอยาไดเสด็จไปยังทามะมวงเลย พระพุทธเจาขา, เพราะท่ีทามะมวงมีนาคอาศัยอยูในอาศรม   
ชฏิล เปนสัตวมีฤทธ์ิเปนอสรพิษราย มันจะไดไมทํารายพระองค พระพุทธเจาขา.   
        เม่ือเขากราบทูลเร่ืองนั้นแลว พระองคไดทรงดุษณ,ี   
        แมคร้ังท่ีสองแล ...  แมคร้ังท่ีสามแล ...   
        คร้ันพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงตําบลบานร้ัวงามแลว ทราบวา พระองค   
ประทับอยู ณ ตําบลบานร้ัวงามน้ัน.   
        คร้ังนั้นแล ทานพระสาคตะเดินผานไปทางทามะมวง อาศรมชฎิล. คร้ันถึงแลวไดเขา   
ไปยังโรงบูชาไฟ ปูหญาเคร่ืองลาด นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. นาคน้ัน   
พอแลเห็นทานพระสาคตะเดินผานเขามา ไดเปนสัตวดุรายขุนเครือง, จึงบังหวนควันข้ึนในทันใด.   
แมทานพระสาคตะก็บังหวนควันข้ึน. มันทนความลบหลูไมได จึงพนไฟสูในทันที. แมทาน   
พระสาคตะก็เขาเตโชธาตุกสิณสมาบัติ บันดาลไฟตานทานไว. คร้ันทานครอบงําไฟของนาคนั้น   
ดวยเตโชสิณแลว เดินผานไปทางตําบลบานร้ัวงาม.   
        สวนพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตาํบลบานร้ัวงาม ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จ   
หลีกไปสูจาริกทางพระนครโกสัมพี. พวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพไีดทราบขาววา พระคุณเจา   
สาคตะไดตอสูกับนาคผูอยู ณ ตําบลทามะมวง. พอดีพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับถึง   
พระนครโกสัมพี. จึงพวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพีพากันรับเสด็จพระผูมีพระภาคแลว เขาไป-   
หาทานพระสาคตะ กราบไหวแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง, แลวถามทานวา ทานขอรับ   
อะไรเปนของหายากและเปนของชอบของพระคุณเจา พวกกระผมจะจัดของอะไรถวายด?ี    
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        เม่ือเขาถามอยางนั้นแลว, พระฉัพพัคคียไดกลาวตอบคํานี้กะพวกอุบาสกวา มี ทาน   
ท้ังหลาย สุราใสสีแดงดังเทานกพิราบ เปนของหายาก ท้ังเปนของชอบของพวกพระ ทานท้ังหลาย   
จงแตงสุรานั้นถวายเถิด.   
        คร้ังนั้น พวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพี ไดจัดเตรียมสุราใสสีแดงดังเทานกพิราบไว   
ทุกๆ ครัวเรือน, พอเหน็ทานพระสาคตะเดินมาบิณฑบาต จึงตางพากนักลาวเช้ือเชิญวา นิมนต   
พระคุณเจาสาคตะดื่มสุราใสสีแดงดังเทานกพิราบเจาขา, นิมนตพระคุณเจาสาคตะดื่มสุราใสสีแดง   
ดังเทานกพิราบ เจาขา.   
        คร้ังนั้น ทานพระสาคตะไดดื่มสุราใสสีแดงดังเทาดังนกพิราบทุกๆ ครัวเรือนแลว เม่ือจะ   
เดินออกจากเมือง, ไดลมกล้ิงอยูท่ีประตูเมือง.   
        พอดีพระผูมีพระภาคเสด็จออกจากเมืองพรอมดวยภิกษเุปนอันมาก, ไดทอดพระเนตร   
เห็นทานพระสาคตะลมกล้ิงอยูท่ีประตูเมือง, จึงรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
พวกเธอจงชวยกันหามสาคตะไป.   
        ภิกษเุหลานั้นรับสนองพระพุทธดํารัสแลว หามทานพระสาคตะไปสูอารามใหนอนหัน   
ศีรษะไปทางพระผูมีพระภาค. แตทานพระสาคตะไดพลิกกลับนอนผันแปรเทาท้ังสองไปทาง   
พระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาคตะมีความ   
เคารพ มีความยําเกรงในตถาคตมิใชหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เปนดังรับส่ัง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เออก็บัดนี้ สาคตะมีความเคารพ มีความยําเกรงในตถาคตอยูหรือ?   
        ภิ. ขอนั้นไมมีเลย พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สาคตะไดตอสูกบันาคอยูท่ีตําบลทามะมวงมิใชหรือ?   
        ภิ. ใช พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เดีย๋วนี้สาคตะสามารถจะตอสูแมกับงูน้ําไดหรือ?   
        ภิ. ไมได พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย น้าํท่ีดื่มเขาไปแลวถึงวิสัญญีภาพนั้นควรดื่มหรือไม?   
        ภิ. ไมควรดื่ม พระพุทธเจาขา.    
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        ภ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย การกระทําของสาคตะไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ   
ใชไมได ไมควรทํา, ไฉน สาคตะจึงไดดื่มน้ําท่ีทําผูดื่มใหเมาเลา? การกระทําของสาคตะน่ัน   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ี   
เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดง อยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๐. ๑. เปนปาจิตตีย ในเพราะดื่มสุราและเมรัย.   
                        เร่ืองพระสาคตะ จบ.   
                        _______________   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๗๖] ท่ีช่ือวา สุรา ไดแกสุราท่ีทําดวยแปง สุราท่ีทําดวยขนม สุราท่ีทําดวยขาวสุก   
สุราท่ีหมักสาเหลา สุราท่ีผสมดวยเคร่ืองปรุง.   
        ท่ีช่ือ เมรัย ไดแกน้ําดองดอกไม น้ําดองผลไม น้ําดองนํ้าผ้ึง น้ําดองนํ้าออยงบ   
น้ําดองท่ีผสมดวยเคร่ืองปรุง.   
        คําวา ดื่ม คือ ดื่ม โดยท่ีสุดแมดวยปลายหญาคา, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๗๗] น้ําเมา ภกิษุสําคัญวาน้ําเมา ดืม่, ตองอาบัติปาจิตตีย. น้ําเมา ภิกษุสงสัย ดื่ม,   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        น้ําเมา ภกิษุสําคัญวามิใชน้ําเมา ดื่ม, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ไมใชน้ําเมา ภิกษุสําคัญวาน้ําเมา ดื่ม, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชน้ําเมา ภิกษุสงสัย ดื่ม, ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        ไมใชน้ําเมา ภิกษุสําคัญวาไมใชน้ําเมา ดื่ม, ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๗๘] ภิกษดุื่มน้ําท่ีมีกล่ินรสเหมือนน้ําเมา แตไมใชน้ําเมา ๑; ภกิษุดื่มน้าํเมาท่ีเจือลง   
ในแกง ๑,  ... ที่เจือลงในเนือ้ ๑,  ... ท่ีเจือลงในนํ้ามัน ๑,  ...  น้ําเมาในนํ้าออยท่ีดองมะขามปอม ๑,   
ภิกษดุื่มยาดองอริฏฐะซ่ึงไมใชของเมา ๑, ภกิษุวกิลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        ____________    
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                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๕๗๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียไดทําภกิษุรูปหนึ่งในจําพวก   
ภิกษุสัตตรสวคัคียใหหัวเราะ เพราะจี้ดวยนิ้วมือ. ภิกษุรูปนั้นเหนื่อย หายใจไมทันไดถึง   
มรณภาพลง. บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย   
จึงไดทําภิกษใุหหวัเราะ เพราะจ้ีดวยนิ้วมือเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอทําภิกษุ   
ใหหวัเราะเพราะจี้ดวยนิ้วมือ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดทํา   
ภิกษใุหหัวเราะ เพราะจี้ดวยนิ้วมือเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๑. ๒. เปนปาจิตตีย ในเพราะจี้ดวยนิ้วมือ.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        ________________   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๘๐] ท่ีช่ือวา จี้ดวยนิว้มือ คือ ใชนิว้มือจี้ อุปสัมบันมีความประสงคจะยัง   
อุปสัมบันใหหัวเราะ ถูกตองกายดวยกาย, ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๘๑] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน ใชนิว้มือจี้ใหหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใชนิ้วมือจี้ใหหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ใชนิ้วมือจี้ใหหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        [๕๘๒] ภิกษเุอากายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษเุอาของเน่ืองดวยกายถูกตองกาย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษเุอาของเน่ืองดวยกายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษเุอาของโยนถูกตองกาย ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        ภิกษเุอาของโยนถูกตองของเนื่องดวยกายตองอาบัตทุิกกฏ.   
        ภิกษเุอาของโยนถูกตองของโยน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๕๘๓] ภิกษเุอากายถูกตองกายอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษเุอากายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษเุอาของเน่ืองดวยกายถูกตองกาย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษเุอาของเน่ืองดวยกายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษเุอาของโยนถูกตองกาย ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        ภิกษเุอาของโยนถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        ภิกษเุอาของโยนไปถูกตองของโยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๕๘๔] อนุปสัมบัน ภกิษุสําคัญวาอุปสัมบัน เอานิว้มือจี้ใหหวัเราะ ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๘๕] ภิกษไุมประสงคจะใหหวัเราะ เม่ือมีกิจจําเปน ถูกตองเขา ๑, ภิกษุวกิลจริต ๑,   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.    
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                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย   
        [๕๘๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระสัตตรสวัคคียกําลังเลนน้ํากันอยูใน   
แมน้ําอจิรวดี ขณะนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยู ณ พระปราสาทช้ันบน พรอมดวย   
พระนางมัลลิกาเทวี ไดทอดพระเนตรเห็นพระสัตตรสวคัคียกําลังเลนน้ําอยูในแมน้ําอจิรวดี   
คร้ันแลวก็ไดรับส่ังกะพระนางมัลลิกาเทวีวา นี่แนะแมมัลลิกา นั่นพระอรหันตกําลังเลนน้ํา   
        พระนางกราบทูลวา ขอเดชะ ชะรอยพระผูมีพระภาคจะยังมิไดทรงบัญญัติสิกขาบท   
หรือภิกษุเหลานั้นจะยังไมสันทัดในพระวนิัยเปนแน พระพุทธเจาขา   
        ขณะน้ัน ทาวเธอทรงรําพึงวา ดวยอุบายอยางไรหนอ เราจะไมตองกราบทูลพระผูมี-   
พระภาค และพระผูมีพระภาคจะพึงทรงทราบไดวา ภิกษุเหลานี้เลนน้ํา คร้ันแลวทาวเธอรับส่ัง   
ใหนิมนตพระสัตตรสวัคคียมา แลวพระราชทานนํ้าออยงบใหญแกภกิษเุหลานั้น รับส่ังวา   
ขอพระคุณเจาโปรดถวายน้ําออยงบนี้แดพระผูมีพระภาค   
        พระสัตตรสวัคคียไดนํานํ้าออยงบนั้นไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคแลวกราบทูลวา พระเจา-   
แผนดินถวายน้ําออยงบนีแ้ดพระองค พระพุทธเจาขา   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็พระเจาแผนดินพบพวกเธอท่ีไหนเลา?   
        พระสัตตรสวัคคียกราบทูลวา พบพวกขาพระพุทธเจากําลังเลนน้ําอยูในแมน้ําอจิรวดี   
พระพุทธเจาขา   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดเลนน้ํา   
เลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๒. ๓. เปนปาจิตตีย ในเพราะธรรม คือ หัวเราะในนํ้า   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย จบ   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๘๗] ท่ีช่ือวา ธรรม คือ หัวเราะในน้ํา ความวา ในน้ําลึกพนขอเทาข้ึนไป ภกิษุ   
มีความประสงคจะร่ืนเริง ดําลงก็ดี ผุดข้ึนกด็ี วายไปกด็ี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๘๘] เลนน้ํา ภิกษุสําคัญวาเลน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เลนน้ํา ภกิษุสงสัย ตองอาบัติปาจิตตีย   
        เลนน้ํา ภกิษุสําคัญวามิไดเลน ตองอาบัติปาจิตตีย   
                                ทุกกฏ   
        [๕๘๙] ภกิษุเลนน้ําต้ืนใตขอเทา ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษเุลนเรือ ตองอาบัติทุกกฏ   
        ภิกษเุอามือวักน้ําก็ดี เอาเทาแกวงน้ํากด็ี เอาไมขีดน้ําก็ดี เอากระเบ้ืองปาน้ําเลนกด็ี   
ตองอาบัติทุกกฏ   
        น้ํา น้ําสม น้ํานม เปรียง น้ํายอม น้ําปสสาวะ หรือน้ําโคลน ซ่ึงขังอยูในภาชนะ   
ภิกษเุลน ตองอาบัติทุกกฏ   
        [๕๙๐] ไมไดเลนน้ํา ภกิษุสําคัญวาเลน ตองอาบัติทุกกฏ   
        ไมไดเลนน้ํา ภกิษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไมไดเลนน้ํา ภกิษุสําคัญวาไมไดเลน ไมตองอาบัติ    
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                                อนาปตติวาร   
        [๕๙๑] ภกิษุไมประสงคจะเลน แตเม่ือมีกิจจําเปน ลงน้ําแลวดําลงก็ดี ผุดข้ึนกด็ ีวาย-   
ไปก็ดี ๑ ภิกษผูุจะขามฟาก ดําลงก็ดี ผุดข้ึนก็ดี วายไปกด็ี ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        ____________    
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                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองพระฉันนะ   
        [๕๙๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร   
โกสัมพี คร้ังนั้น ทานพระฉันนะประพฤตอินาจาร ภิกษท้ัุงหลายไดวากลาวอยางนี้วา อาวุโส   
ฉันนะ ทานอยาไดทําเชนนั้น การกระทําเชนนั้นไมควร ทานพระฉันนะไมเอ้ือเฟอยังขืนทําอยู   
อยางเดิม บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทาน   
พระฉันนะจึงไดไมเอ้ือเฟอ ยังขืนทําอยูเลา? แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอไมเอ้ือเฟอ ยังขืน   
ทําอยู จริงหรือ?   
        ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดไมเอ้ือเฟอ ยังขืนทํา   
อยูอีกเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือ   
เพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๓. ๔. เปนปาจิตตีย ในเพราะความไมเอ้ือเฟอ.   
                        เร่ืองพระฉันนะ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๙๓] ท่ีช่ือวา ความไมเอ้ือเฟอ ไดแกความไมเอ้ือเฟอ ๒ อยาง คือ ความไม   
เอ้ือเฟอในบุคคล ๑ ความไมเอ้ือเฟอในธรรม ๑   
        ท่ีช่ือวา ความไมเอ้ือเฟอในบุคคล ไดแก ภิกษุผูอันอปุสัมบัน วากลาวอยูดวย   
พระบัญญัติ แสดงความไมเอ้ือเฟอโดยอางวา ทานผูนี้ถูกยกวัตร ถูกดหูม่ิน หรือถูกติเตียน   
เราจักไมทําตามถอยคําของทานผูนี้ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ท่ีช่ือวา ความไมเอ้ือเฟอในธรรม ไดแกภิกษุผูอันอุปสัมบัน วากลาวอยูดวย   
พระบัญญัติ แสดงความไมเอ้ือเฟอโดยอางวา ไฉน ธรรมขอนี้จะพึงเส่ือม สูญหาย หรืออันตรธาน   
เสีย ดังนีก้็ดี ไมประสงคจะศึกษาพระบัญญัตินั้น จึงแสดงความไมเอ้ือเฟอก็ดี ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๕๙๔] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน แสดงความไมเอ้ือเฟอ ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย   
        อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย แสดงความไมเอ้ือเฟอ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน แสดงความไมเอ้ือเฟอ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        [๕๙๕] ภกิษุถูกอุปสัมบันวากลาวอยู ดวยขอธรรมอันมิใชพระบัญญัติ แสดงความไม   
เอ้ือเฟอโดยอางวา ขอน้ีไมเปนไปเพื่อความขัดเกลา ไมเปนไปเพื่อความจํากัด ไมเปนไปเพื่อ   
ความเปนผูท่ีนาเล่ือมใส ไมเปนไปเพื่อความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        ภิกษุถูกอนุปสัมบันวากลาวอยูดวยพระบัญญัติก็ดี ดวยขอธรรมอันมิใชพระบัญญัติก็ดี   
แสดงความไมเอ้ือเฟอโดยอางวา ขอน้ีไมเปนไปเพื่อความขัดเกลา ไมเปนไปเพื่อความกําจัด   
ไมเปนไปเพื่อความเปนผูท่ีนาเล่ือมใส ไมเปนไปเพื่อความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภความ-   
เพียร ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๕๙๖] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน แสดงความไมเอ้ือเฟอ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย แสดงความไมเอ้ือเฟอ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน แสดงความไมเอ้ือเฟอ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๕๙๗] ภกิษุกลาวช้ีเหตวุา อาจารยท้ังหลายของพวกขาพเจาเรียนมาอยางนี้ สอบถาม   
มาอยางนี้ ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        ___________    
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                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๕๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียหลอนพระสัตตรสวัคคีย   
พวกเธอถูกหลอนจึงรองไห.   
        ภิกษุท้ังหลายถามพระสัตตรสวัคคียวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานรองไหทําไม?   
        พระสัตตรสวัคคียตอบวา พระฉัพพัคคียพวกนีห้ลอนพวกผม ขอรับ.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางกพ็ากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
พระฉัพพัคคียจึงไดหลอนพวกภิกษุท้ังหลายเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอหลอน   
ภิกษุท้ังหลาย จริงหรือ ?.   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดหลอน   
ภิกษุท้ังหลายเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดง อยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใดหลอนซ่ึงภิกษุ เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๕๙๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.    
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        บทวา ซ่ึงภิกษุ ไดแก ภกิษุรูปอ่ืน.   
        บทวา หลอน ความวา อุปสัมบันมุงจะหลอนอุปสัมบัน แสดงรูปกด็ี เสียงกด็ี   
กล่ินก็ดี รสก็ด ีโผฏฐัพพะก็ด ีเธอผูถูกหลอนนั้นจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        อุปสัมบันมุงจะหลอนอุปสัมบัน บอกเลาทางกันดารเพราะโจรก็ด ีทางกันดารเพราะ-   
สัตวรายก็ดี ทางกันดารเพราะปศาจกด็ี เธอจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๐๐] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย หลอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกกฏ   
        [๖๐๑] อุปสัมบันมุงจะหลอนอนุปสัมบัน แสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี กล่ินก็ดี รสก็ดี   
โผฏฐัพพะก็ดี เขาจะตกใจก็ตาม ไมตกใจกต็าม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อุปสัมบันมุงจะหลอนอนุปสัมบัน บอกเลาทางกันดารเพราะโจรก็ดี ทางกนัดารเพราะ   
สัตวรายก็ดี ทางกันดารเพราะปศาจกด็ี เขาจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๖๐๒] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย หลอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๐๓] ภกิษุไมประสงคจะหลอน แตแสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี กล่ินกด็ี รสก็ดี   
โผฏฐัพพะก็ดี หรือบอกเลาทางกันดารเพราะโจร ทางกันดารเพราะสัตวราย ทางกนัดาร   
เพราะปศาจ ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        ___________    
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                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๖๐๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ เภสกลามฤคทายวัน เขต   
เมืองสุงสุมารคิระ ในภัคคชนบท สมัยนั้น ถึงเดือนฤดูหนาว ภิกษุท้ังหลายไดกอไฟท่ีขอนไม   
มีโพรงใหญทอนหนึ่งแลวผิง ก็งูเหาในโพรงไมทอนใหญนั้นถูกไฟรอนเขา ไดเล้ือยออกไลพวก-   
ภิกษุๆ ไดวิ่งหนีไปในท่ีนั้นๆ บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉน ภกิษุท้ังหลาย จึงไดกอไฟผิงเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุ   
กอไฟผิง จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน ภกิษโุมฆบุรุษเหลานั้น   
จึงไดกอไฟผิงเลา? การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด มุงการผิง ติดกด็ี ใหตดิก็ดี ซ่ึงไฟ เปนปาจติตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติแลวแกภกิษุท้ังหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.    
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                        ทรงอนุญาตใหพระอาพาธผิงไฟได   
        [๖๐๕] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายอาพาธ บรรดาภิกษุผูพยาบาลไข ไดถาม   
พวกภิกษุอาพาธวา อาวุโสท้ังหลาย พออดทนไดหรือ? พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ?   
        ภิกษุอาพาธตอบวา อาวโุสท้ังหลาย เม่ือกอนพวกผมกอไฟผิงได เพราะเหตุนั้นความ   
ผาสุกจึงมีแกพวกผม แตบัดนี้ พวกผมรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงผิงไฟไมได   
เพราะเหตุนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกผม.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธกอเองก็ดี ใหผูอ่ืนกอเองกด็ี ซ่ึงไฟแลวผิงได อนึ่ง   
พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๑๐๕. ๖. ก. อนึ่ง ภกิษใุด มิใชผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ด ี  
ซ่ึงไฟ เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหพระอาพาธผิงไฟได จบ.   
                ทรงอนุญาตใหตามประทีปเปนตนได   
        [๖๐๖] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุท้ังหลายพากนัรังเกยีจการตามประทีปบาง การกอไฟบาง   
การติดไฟในเรือนไฟบาง จงึไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหติดเองก็ดี ใหผูอ่ืนติดก็ดี ซ่ึงไฟ เพราะปจจัยเห็นปานนัน้ได   
อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-   
                        พระอนบัุญญัติ ๒   
        ๑๐๕. ๖. ข. อนึ่ง ภิกษุใดมิใชผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดกด็ี ซ่ึงไฟ   
เวนไวแตปจจยัมีอยางนัน้เปนรูป เปนปาจติตีย.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหตามประทีปเปนตนได จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๐๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือ ผูท่ีเวนไฟกย็ังมีความผาสุก.   
        ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือ ผูท่ีเวนไฟแลว ไมมีความผาสุก.   
        บทวา มุงการผิง คือ ประสงคจะใหรางกายอบอุน.   
        ท่ีช่ือวา ไฟ คือ ท่ีเรียกกนัวา อัคคี.   
        บทวา ติด คือ ติดเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหติด คือ ใชผูอ่ืน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ภิกษุส่ังหนเดียว แตเขาติดแมหลายหน ก็ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        บทวา เวนไวแตปจจยัมีอยางนั้นเปนรูป คือ ยกไวแตปจจัยเห็นปานนั้น.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๐๘] มิใชผูอาพาธ ภกิษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ดี ซ่ึงไฟ   
เวนไวแตมีปจจัยเห็นปานนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิใชผูอาพาธ ภิกษุสงสัย มุงการผิง ตดิก็ดี ใหติดก็ด ีซ่ึงไฟเวนไว แตมีปจจยัเหน็   
ปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ มุงการผิง ติดกด็ี ใหตดิก็ดี ซ่ึงไฟ เวนไวแตมี   
ปจจัยเห็นปานนั้น ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                                ติกะทุกกฏ   
        ภิกษยุกฟนท่ีติดไฟไวในท่ีเดิม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ..., ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๐๙] ภกิษุอาพาธ ๑ ภกิษุผิงไฟท่ีผูอ่ืนติดไว ๑ ภิกษุผิงถานไฟท่ีปราศจากเปลว ๑   
ภิกษุตามประทีปก็ดี กอไฟใชอยางอ่ืนกด็ี ติดไฟในเรือนไฟก็ดี เพราะมีเหตุเหน็ปานนัน้ ๑   
มีอันตราย ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        ________________    
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                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระเจาพมิพิสาร   
        [๖๑๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้นภกิษุพากันสรงน้าํอยูในแมน้ํา   
ตโปทา ขณะนั้นแล พระเจาพิมพสิารจอมทัพแหงมคธรัฐเสด็จไปสูแมน้ําตโปทา ดวยพระราช-   
ประสงคจะทรงสนานพระเศียรเกลา แลวประทับพักรออยูในท่ีควรแหงหนึ่ง ดวยต้ังพระทัยวา   
จักทรงสนานตอเม่ือพระคุณเจาสรงน้ําเสร็จ ภิกษุท้ังหลายไดสรงน้ําอยูจนถึงเวลาพลบ ดังนั้น   
ทาวเธอจึงสรงสนานพระเศียรเกลาในเวลาพลบคํ่า เม่ือประตูพระนครปด จําตองประทับแรมอยู   
นอกพระนคร แลวเสด็จเขาเฝาพระผูมีพระภาคแตเชา ท้ังๆ ท่ีเคร่ืองประท่ินทรงยังคงปรากฏอยู   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับเหนือพระราชอาสนอันสมควรสวนขางหนึ่ง.   
        พระผูมีพระภาคตรัสถามทาวเธอผูนั่งประทับเรียบรอยแลววา ดกูรมหาบพิตร พระองค   
เสด็จมาแตเชา ท้ังเคร่ืองวิเลปนะท่ีทรงยังคงปรากฏอยู เพื่อพระราชประสงคอะไร?   
        จึงทาวเธอกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหทาวเธอ   
ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา. คร้ันทาวเธออันพระผูมีพระภาคทรง   
ช้ีแจง ใหเหน็แจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลวเสด็จลุกจากท่ีประทับ   
ทรงอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลวเสด็จกลับ.   
                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา พวกภิกษุ   
แมพบพระเจาแผนดินแลว กย็ังอาบน้ําอยูไมรูจักประมาณจริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน ภกิษโุฆษบุรุษเหลานั้น   
แมเห็นพระเจาแผนดินแลว จึงยังอาบน้ําอยู ไมรูจักประมาณเลา การกระทําของภิกษโุมฆบุรุษ    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 524 
เหลานั้นนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่ง   
ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด ยงัหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการฉะนี้.   
                        เร่ืองพระเจาพมิพิสาร จบ.   
                        ทรงอนุญาตใหอาบน้ําในฤดูรอน   
        [๖๑๑] คร้ันถึงคราวรอน คราวกระวนกระวาย ภิกษุท้ังหลายพากันรังเกยีจไมอาบน้ํา   
ยอมนอนท้ังๆ ท่ีรางกายชุมดวยเหง่ือ เหง่ือนั้นยอมประทุษรายท้ังจวีรท้ังเสนาสนะ ภกิษ ุ  
ท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
ในคราวรอน ในคราวกระวนกระวาย เราอนุญาต ยังหยอนกึ่งเดือนก็อาบนํ้าได.   
        ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-   
                        พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๑๐๖. ๗. ก. อนึ่ง ภกิษใุด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย   
เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเร่ืองนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน   
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย นี้สมัยในเร่ืองนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหอาบน้ําในฤดูรอน จบ.   
                ทรงอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธอาบน้ําได   
        [๖๑๒] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายอาพาธ บรรดาภิกษผูุพยาบาลไขไดถามพวกภิกษุ   
ผูอาพาธวา อาวุโสท้ังหลาย พออดทนไดหรือ? พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ?    
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        ภิกษุผูอาพาธตอบวา อาวุโสท้ังหลาย เม่ือกอน พวกผมอาบน้ําในกาลยังหยอนกึง่เดือน   
ได เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงมีความผาสุก แตบัดนีพ้วกผมรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรง   
หามแลว จึงไมไดอาบน้ํา เพราะเหตุนัน้ พวกผมจึงไมมีความผาสุก.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธ ยังหยอนกึง่เดือน อาบน้ําได.   
        ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-   
                        พระอนุบัญญัติ ๒   
        ๑๐๖. ๗. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ําเวนไวแตสมัย   
เปนปาจิตตีย. นี้สมัยในเร่ืองนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน   
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข นี้สมัยในเร่ืองนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองอนุญาตใหภกิษุผูอาพาธอาบน้ําได จบ.   
                ทรงอนุญาตใหภิกษุทํานวกรรมอาบน้ําได   
        [๖๑๓] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายทํานวกรรมแลว พากันรังเกยีจไมอาบน้ํา ยอมนอน   
ท้ังๆ ท่ีรางกายชุมดวยเหง่ือ เหง่ือนั้นยอมประทุษรายท้ังจวีรท้ังเสนาสนะ ภกิษุท้ังหลายได   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในคราว   
ทํางาน เราอนญุาต หยอนกึ่งเดือน อาบน้ําได.   
        ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-   
                        พระอนุบัญญัติ ๓   
        ๑๐๖. ๗. ค. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย   
เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเร่ืองนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน   
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข คราวทําการงาน นี้สมัย   
ในเร่ืองนั้น.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหภิกษุทํานวกรรมอาบนํ้าได จบ.   
                ทรงอนุญาตใหภิกษุไปทางไกลอาบน้ําได   
        [๖๑๔] สมัยตอมา ภกิษท้ัุงหลายพากนัเดินทางไกลไปแลว พากันรังเกียจไมอาบน้ํา   
ยอมนอนท้ังๆ ท่ีรางกายชุมดวยเหง่ือ เหง่ือนั้นยอมประทุษรายท้ังจวีร ท้ังเสนาสนะ ภิกษุ   
ท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
คราวไปทางไกล เราอนุญาต ยังหยอนกึ่งเดอืน อาบน้ําได.   
        ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-   
                        พระอนุบัญญัติ ๔   
        ๑๐๖. ๗. ง. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย   
เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเร่ืองนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน   
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข คราวทําการงาน   
คราวไปทางไกลนี้สมัยในเร่ืองนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลายดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหภิกษุไปทางไกลอาบน้ําได จบ.   
                ทรงอนุญาตใหภิกษุทําจีวรอาบน้าํได   
        [๖๑๕] สมัยตอมา ภกิษหุลายรูปกําลังชวยกันทําจวีรกรรมอยูในท่ีแจง ถูกตองลมผสม   
ธุลี ท้ังฝนก็ตกถูกตองประปราย ภิกษุท้ังหลายพากันรังเกียจไมอาบน้ํา ยอมนอนท้ังๆ ท่ีรางกาย   
โสมม รางกายท่ีโสมมนั้นยอมประทุษรายท้ังจีวร ท้ังเสนาสนะ ภกิษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในคราวฝนปนพายุ   
เราอนุญาต ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ําได.   
        ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-    
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                        พระอนุบัญญัติ ๕   
        ๑๐๖. ๗. จ. อนึ่ง ภกิษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย   
เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเร่ืองนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน   
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข คราวทําการงาน คราว   
ไปทางไกล คราวฝนมากับพายุ นี้สมัยในเร่ืองนั้น.   
                เร่ืองทรงอนุญาตใหภิกษุทําจวีรอาบนํ้าได จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๑๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ยังหยอนกึ่งเดือน คือ ยังไมถึงคร่ึงเดือน.   
        บทวา อาบนํ้า ไดแก อาบนํ้าดวยจุรณหรือดินเหนียว เปนทุกกฏในประโยค เม่ือ   
อาบน้ําเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกไวแตมีสมัย.   
        ท่ีช่ือวา คราวรอน คือ เดือนกึ่งทายฤดรูอน.   
        ท่ีช่ือวา คราวกระวนกระวาย คือ เดือนตนแหงฤดูฝน ภิกษุอาบน้ําได เพราะ   
ถือวาสองเดือนกึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย.   
        ท่ีช่ือวา คราวเจ็บไข คือ เวนอาบน้ํา ยอมไมสบาย ภกิษุอาบน้ําได เพราะถือวา   
เปนคราวเจ็บไข.   
        ท่ีช่ือวา คราวทําการงาน คือ โดยท่ีสุดแมกวาดบริเวณ ภกิษุอาบน้ําได เพราะถือวา   
เปนคราวทําการงาน.   
        ท่ีช่ือวา คราวไปทางไกล คือ ภิกษุตั้งใจวา จกัเดนิทางกึ่งโยชน อาบนํ้าได คือ   
ตอนจะไปอาบน้ําได ไปถึงแลวก็อาบน้ําได.   
        ท่ีช่ือวา คราวฝนมากับพายุ คือ ภกิษท้ัุงหลายถูกตองลมผสมธุลี หยาดฝนตกถูกตอง   
กาย ๒-๓ หยาด อาบน้ําได เพราะถือวาเปนคราวฝนมากบัพายุ.    
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                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๑๗] หยอนกึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาหยอน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย ตองอาบัติ-   
ปาจิตตีย.   
        หยอนกึ่งเดือน ภกิษุสงสัย อาบน้ํา เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        หยอนกึ่งเดือน ภกิษุสําคัญวาเกิน อาบนํ้า เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        เกินกึ่งเดอืน ภิกษุสําคัญวาหยอน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เกินกึ่งเดอืน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        เกินกึ่งเดอืน ภิกษุสําคัญวาเกิน ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๑๘] ภกิษุอาบน้ําในสมัย ๑ ภกิษุอาบนํ้าในเวลากึ่งเดือน ๑ ภกิษุอาบน้ําในเวลาเกิน   
กึ่งเดือน ๑ ภกิษุขามฟากอาบน้ํา ๑ ภกิษุอาบนํ้าในปจจันตชนบท ทุกๆ แหง ๑ ภิกษุอาบนํ้า   
เพราะมีอันตราย ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        ____________    
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                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๖๑๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พวกภกิษุกับพวกปริพาชกตางพากนัเดินทาง   
จากเมืองสาเกตไปยังพระนครสาวัตถี. ในระหวางทางพวกโจรไดพากนัออกมาแยงชิงพวกภกิษุ   
กับพวกปริพาชกเหลานั้น พวกเจาหนาท่ีไดออกจากพระนครสาวัตถี ไปจับโจรเหลานั้นไดพรอม   
ท้ังของกลาง แลวสงทูตไปในสํานักภกิษุท้ังหลายวา นิมนตพระคุณเจาท้ังหลายมา จําจีวร   
ของตนๆ ไดแลวจงรับเอาไป. ภิกษุท้ังหลายจําจวีรไมได ชาวบานพากนัเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาท้ังหลายจึงจําจีวรของตนๆ ไมไดเลา? ภกิษุท้ังหลายไดยิน   
ชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ ทรงทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเร่ืองนั้น ท่ีเหมาะสมแกเร่ืองนัน้ แกภกิษุ   
ท้ังหลาย แลวรับส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ   
ท้ังหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความ   
สําราญแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุไดจวีรมาใหม พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี   
๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ ของเขียวครามก็ได ตมก็ได ของดําคลํ้าก็ได   
ถาภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ใชจวีรใหม   
เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๒๐] ท่ีช่ือวา ใหม ทานกลาววายังมิไดทําเคร่ืองหมาย.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแก ผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึง่.   
        พากยวา พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหน่ึง นัน้   
คือ พึงถือ โดยท่ีสุดแมดวยปลายหญาคา.   
        ท่ีช่ือวา ของเขียวคราม ไดแกของเขียวคราม ๒ อยาง คือของเขียวครามเหมือน   
สําริดอยาง ๑ ของเขียวครามเหมือนน้ําใบไมเขียวอยาง ๑.   
        ท่ีช่ือวา สีตม ตรัสวา สีน้ําตม.   
        ท่ีช่ือวา สีดําคลํ้า ไดแกสีดําคลํ้าชนิดใดชนิดหนึ่ง.   
        พากยวา ถาภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง   
นั้น ความวา ภกิษุไมถือเอาวตัถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง (ทําเปนวงกลม)   
โดยท่ีสุดแมดวยปลายหญาคา แลวใชจวีรใหม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๒๑] มิไดถือเอา ภิกษสํุาคัญวามิไดถือเอา ใชนุงหม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิไดถือเอา ภิกษุสงสัย ใชนุงหม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มิไดถือเอา ภิกษุสําคัญวาถือเอา ใชนุงหม ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ถือเอาแลว ภกิษสํุาคัญวามิไดถือเอา ใชนุงหม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ถือเอาแลว ภกิษุสงสัย ใชนุงหม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ถือเอาแลว ภกิษุสําคัญวาถือเอาแลว ใชนุงหม ไมตองอาบัติ.    
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                                อนาปตติวาร   
        [๖๒๒] ภิกษุถือเอาแลวนุงหม ๑ ภกิษุนุงหมจีวรท่ีมีเคร่ืองหมายหายสูญไป ๑ ภิกษุ   
นุงหมจวีรท่ีมีโอกาสทําเคร่ืองหมายไวแตจางไป ๑ ภิกษนุุงหมจวีรท่ียังมิไดทําเคร่ืองหมายแตเย็บ   
ติดกับจวีรท่ีทําเคร่ืองหมายแลว ๑ ภกิษุนุงหมผาปะ ๑ ภกิษุนุงหมผาทาบ ๑ ภิกษุใชผาดาม ๑   
ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                                ___________    
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                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๖๒๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร วิกัปจีวรเองแก   
ภิกษุสัทธิวหิาริกของภิกษุผูเปนพี่นองกนั แลวใชสอยจีวรนั้น ซ่ึงยังมิไดถอน คร้ันแลวภกิษุนัน้   
เลาเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลายวา อาวุโสท้ังหลาย ทานพระอุปนันทศากยบุตรนี้ วกิัปจวีรเอง   
แกผมแลวใชสอยจีวรนัน้ซ่ึงยังมิไดถอน บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ทานพระอุปนนัทศากยบุตรวิกัปจวีรเองแกภิกษุแลว ไฉน จึงไดใชสอยจีวรนั้น   
ซ่ึงยังมิไดถอนเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรอุปนันท ขาววา เธอวิกัปจวีรเองแกภกิษแุลวใช   
สอยจีวรนัน้ซ่ึงยังมิไดถอน จริงหรือ?   
        พระอุปนนัทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทางติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอวิกัปจวีรเองแกภกิษแุลว ไฉน   
จึงไดใชสอยจีวรนั้นซ่ึงยังมิไดถอนเลา? การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใดวกิัปจีวรเอง แกภิกษกุ็ดี ภิกษณุีก็ดี สิกขมานาก็ดี   
สามเณรก็ดี สามเณรีก็ดี แลวใชสอยจีวรนัน้ ซ่ึงไมใหเขาถอนกอน เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ   
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๒๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือ ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิษุรูปอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.   
        ท่ีช่ือวา สิกขมานา ไดแก สามเณรีผูมีสิกขาอันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการตลอด   
๒ ป.   
        ท่ีช่ือวา สามเณร ไดแก บุรุษผูถือสิกขาบท ๑๐.   
        ท่ีช่ือวา สามเณรี ไดแก สตรีผูถือสิกขาบท ๑๐.   
        บทวา เอง คือ วิกัปดวยตน.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป   
เปนอยางตํ่า.   
        ท่ีช่ือวา วกิัป (โดยใจความก็คือทําใหเปนของสองเจาของ) มี ๒ อยาง คือ วิกัป   
ตอหนา ๑ วิกปัลับหลัง ๑.   
        ท่ีช่ือวา วกิัปตอหนา คือกลาวคําวา ขาพเจาวกิัปจวีรผืนนี้แกทาน หรือวาขาพเจาวิกัป   
จีวรผืนนีแ้กสหธรรมิกผูมีช่ือนี้.   
        ท่ีช่ือวา วกิัปลับหลัง คือกลาวคําวา ขาพเจาใหจวีรผืนนี้แกทานเพือ่ชวยวิกัป ภิกษุ   
ผูรับวิกัปนั้นพงึถามวา ใครเปนมิตรหรือเปนผูเคยเหน็ของทาน พึงตอบวา ทานผูมีช่ือนี้ และ   
ทานผูมีช่ือนี้ ภิกษุผูรับวิกัปนั้นพึงกลาววา ขาพเจาใหแกภิกษุมีช่ือนั้นและภิกษุมีช่ือนัน้ จีวรผืนนี้   
เปนของภิกษุเหลานั้น ทานจงใชสอยก็ตาม จงสละก็ตาม จงทําตามปจจยัก็ตาม.   
        ท่ีช่ือวา ซ่ึงไมใหเขาถอนกอน คือ ภกิษุใชสอยจีวรท่ีผูรับวิกัปนั้นยงัมิไดคืนให   
หรือไมวิสาสะแกภิกษุผูรับวิกัปนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๒๕] จวีรยังมิไดถอน ภิกษุสําคัญวายังมิไดถอน ใชสอย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวรยังมิไดถอน ภิกษุสงสัยวา ใชสอย ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        จีวรยังมิไดถอน ภิกษุสําคัญวาถอนแลว ... ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
                                ติกะทุกกฏ   
        ภิกษุอธิษฐานก็ดี สละใหไปก็ดี ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรท่ีถอนแลว ภิกษุสําคัญวายังมิไดถอน ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        จีวรท่ีถอนแลว ภิกษุสงสัย ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        จีวรท่ีถอนแลว ภิกษุสําคัญวาถอนแลว ใชสอย ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๒๖] ภกิษุใชสอยจีวรที่ภิกษุผูรับวิกปัคืนให หรือวสิาสะแกภกิษผูุรับวิกัป ๑ ภกิษุ   
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ___________    
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                        ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย   
        [๖๒๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวนัอารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระสัตตรสวัคคียเปนผูไมเก็บงําบริขาร   
พระฉัพพัคคียจึงซอนบาตรบาง จีวรบาง ของพระสัตตรสวัคคียๆ จึงกลาวขอรองพระฉัพพัคคียวา   
อาวุโสท้ังหลาย ขอทานจงคืนบาตรใหแกพวกผมดังนี้บาง วาขอทานจงคืนจีวรใหแกพวกผมดังนี้   
บาง. พระฉัพพัคคียพากนัหวัเราะ พระสัตตรสวัคคียรองไห ภกิษุท้ังหลายพากันถามวา อาวุโส   
ท้ังหลาย พวกทานรองไหทําไม?   
        พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พวกพระฉัพพัคคียเหลานี้พากันซอนบาตร   
บาง จีวรบาง ของพวกผม.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย   
จึงไดซอนบาตรบาง จีวรบาง ของภิกษุท้ังหลายเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอซอน   
บาตรบาง จีวรบาง ของภิกษท้ัุงหลายจริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดซอน   
บาตรบาง จีวรบาง ของภิกษท้ัุงหลายเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ไมเปนไปเพื่อความเล่ือม   
ใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๐๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซ่ึงบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปู   
นั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคดเอวก็ดี ของภิกษุ โดยท่ีสุดแมหมายจะหวัเราะ เปน   
ปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระสัตตรสวัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๒๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ของภิกษุ คือ ของภิกษุอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา บาตร ไดแก บาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑   
        ท่ีช่ือวา จวีร หมายถึงผา ๖ ชนิด ชนดิใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตอง   
วิกัปเปนอยางตํ่า.   
        ท่ีช่ือวา ผาปูนั่ง ตรัสหมายผาปูนั่งท่ีมีชาย.   
        ท่ีช่ือวา กลองเข็ม ไดแกกลองท่ีมีเข็มกต็าม ไมมีเข็มกต็าม.   
        ท่ีช่ือวา ประคตเอว ไดแกประคตเอว ๒ ชนิด คือ ประคตผาชนิดหนึ่ง ประคต   
ไสสุกรชนิดหนึ่ง.   
        บทวา ซอน คือ ซอนเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหซอน คือ ใชผูอ่ืนใหซอน ตองอาบัติปาจิตตีย ใชหนเดียว เขาซอน   
แมหลายหน กต็องอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา โดยท่ีสุดแมหมายจะหัวเราะ คือ มุงจะลอเลน.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๒๙] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสมบัน ซอนก็ดี ใหซอนกด็ี ซ่ึงบาตรก็ดี จวีร   
ก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคตเอวกด็ี โดยท่ีสุดแมหมายจะหวัเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย   
        อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซ่ึงบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลอง   
เข็มก็ดี ประคตเอวกด็ี โดยท่ีสุดแมหมายจะหวัเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซ่ึงบาตรก็ดี จีวรก็ดี   
ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคตเอวก็ดี โดยท่ีสุดแมหมายจะหวัเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                                ปญจกะทุกกฏ   
        ภิกษุซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซ่ึงบริขารอยางอ่ืน โดยที่สุดแมหมายจะหวัเราะ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        ภิกษุซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซ่ึงบาตรกด็ี จีวรกด็ี บริขารอยางอ่ืนก็ดี ของอนุปสัมบัน   
โดยท่ีสุดแมหมายจะหวัเราะ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๓๐] ภกิษุไมมีความประสงคจะหวัเราะ ๑ ภกิษุเกบ็บริขารท่ีผูอ่ืนวางไวไมดี ๑ ภิกษุ   
เก็บไวดวยหวงัส่ังสอนแลวจึงจะคืนให ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๖ จบ.   
                        ___________   
                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. สุราปานสิกขาบท         วาดวยการดื่มสุรา   
        ๒. อังคุลิปโตทกสิกขาบท      วาดวยการจี้   
        ๓. หัสสธัมมสิกขาบท         วาดวยการเลนน้ํา   
        ๔. อนาทริยสิกขาบท         วาดวยความไมเอ้ือเฟอ   
        ๕. ภิงสาปนสิกขาบท         วาดวยการหลอนภิกษุ   
        ๖. โชติสมาทหนสิกขาบท      วาดวยการติดไฟ   
        ๗. นหานสิกขาบท           วาดวยการอาบน้ํา   
        ๘. ทุพพณัณกรณสิกขาบท       วาดวยของสําหรับทําใหเสียสี   
        ๙. วิกัปปนสิกขาบท          วาดวยการวิกัปจวีร และ   
        ๑๐. จีวราปนิธานสิกขาบท     วาดวยการซอนจีวร    
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                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๗   
                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระอุทายี   
        [๖๓๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทายีเปนผูชํานาญในการยงิธนู   
นกกาท้ังหลายไมเปนท่ีชอบใจของทานๆ ไดยิงมัน แลวตัดศีรษะเสียบหลาวเรียงไวเปนลําดับ   
        ภิกษุท้ังหลายถามอยางนี้วา อาวุโส ใครฆานกกาเหลานี้?   
        พระอุทายีตอบวา ผมเองขอรับ เพราะผมไมชอบนกกา.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระ   
อุทายีจึงไดแกลงพรากสัตวจากชีวิตเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุทายวีา ดูกรอุทายี ขาววา เธอแกลงพรากสัตว   
จากชีวิต จริงหรือ?   
        ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดแกลงพรากสัตว   
จากชีวิตเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด แกลงพรากสัตวจากชีวิต เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุทายี จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๓๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา แกลง คือ รูอยู รูดีอยู ตั้งใจ พยายาม ละเมิด.   
        ท่ีช่ือวา สัตว ตรัสหมายสัตวดิรัจฉาน.   
        บทวา พราก ... จากชีวิต ความวา ตดัทอน บ่ันทอน ซ่ึงอินทรียมีชีวติ ทําความ   
สืบตอใหกําเริบ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๓๓] สัตวมีชีวิต ภิกษสํุาคัญวาสัตวมีชีวิต พรากจากชีวิต ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สัตวมีชีวติ ภิกษุสงสัย พรากจากชีวิต ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สัตวมีชีวติ ภิกษุสําคัญไมใชสัตวมีชีวติ พรากจากชีวิต ไมตองอาบัติ.   
        ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาสัตวมีชีวิต ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาไมใชสัตวมีชีวิต ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๓๔] ภกิษุไมแกลงพราก ๑ ภกิษุพรากดวยไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษไุมประ-   
สงคจะใหตาย ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                                ___________    
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                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๖๓๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียรูอยู บริโภคน้ํามีตัวสัตว   
บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียรูอยู   
จึงไดบริโภคน้าํมีตัวสัตวเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู   
บริโภคน้ํามีตวัสัตว จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จงึได   
บริโภคน้ํามีตวัสัตวเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๑. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู บริโภคน้ํามีตัวสัตว เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๓๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
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        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอ่ืนๆ บอกแกเธอ.   
        บทวา มีตัวสัตว ความวา ภกิษุรูอยู คือ รูวา สัตวท้ังหลายจักตายเพราะการบริโภค   
ดังนี้ บริโภค, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๓๗] น้ํามีตัวสัตว ภกิษุสําคัญวามีตัวสัตว บริโภค ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        น้ํามีตัวสัตว ภกิษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
        น้ํามีตัวสัตว ภกิษุสําคัญวาไมมีตวัสัตว บริโภค ไมตองอาบัติ.   
        น้ําไมมีตวัสัตว ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        น้ําไมมีตวัสัตว ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.   
        น้ําไมมีตวัสัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๓๘] ภกิษุไมรูวาน้ํามีตัวสัตว ๑ ภิกษุรูวาน้ําไมมีตวัสัตว คือรูวาสัตวจักไมตายเพราะ   
การบริโภค ดงันี้ บริโภค ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                                __________    
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                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๖๓๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียรูอยูฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลว   
ตามธรรมเพ่ือทําอีก ดวยกลาวหาวา กรรมไมเปนอันทําแลว กรรมท่ีทําแลวไมดี กรรมตองทําใหม   
กรรมไมเปนอันทําเสร็จแลว กรรมท่ีทําเสร็จแลวไมดี ตองทําใหเสร็จใหม บรรดาภิกษุท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียรูอยู จึงไดฟนอธิกรณท่ีทํา   
เสร็จแลวตามธรรมเพ่ือทําใหมเลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู   
ฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลวตามธรรมเพ่ือทําอีก จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จงึได   
ฟนอธิกรณทีทํ่าเสร็จแลวตามธรรมเพ่ือทําอีกเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๒. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู ฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลวตามธรรม เพื่อทําอีก   
เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        ______________    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๔๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอ่ืนๆ บอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.   
        ท่ีช่ือวา ตามธรรม คือ ท่ีสงฆก็ดี บุคคลก็ดี ทําแลวตามธรรม ตามสัตถุศาสน   
นี่ช่ือวา ตามธรรม.   
        [๖๔๑] ท่ีช่ือวา อธิกรณ ไดแก เร่ืองท่ีเกิดข้ึนแลวจะตองจัดตองทํามี ๔ คือ   
วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑ กจิจาธิกรณ ๑.   
        บทวา ฟน ... เพื่อทําอีก คือภิกษฟุนข้ึนดวยกลาวหาวา กรรมไมเปนอันทําแลว กรรม   
ท่ีทําแลวไมดี กรรมตองทําใหม กรรมไมเปนอันทําเสร็จแลว กรรมท่ีทําเสร็จแลวไมดี สงฆ   
ตองทําใหเสร็จใหม ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๔๒] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ฟน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุมีความสงสัย ฟน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ฟน ไมตองอาบัติ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมเปนธรรม ฟน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษมีุความสงสัย ฟน ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมไมเปนธรรม ฟน ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๔๓] ภกิษุรูอยูวา ทํากรรมโดยไมเปนธรรม โดยเปนวรรค หรือทําแกบุคคลผูไมควร   
แกกรรม ดังนี้ ฟน ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        ___________    
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                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๖๔๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรตองอาบัติช่ือ   
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว บอกแกภิกษุสัทธิวิหาริกของภิกษุผูพีน่องกนัวา อาวุโส ผมตองอาบัติ   
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว คุณอยาไดบอกแกใครๆ เลย. คร้ันตอมาภกิษุรูปหนึ่งตองอาบัติ   
ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว ขอปริวาสเพือ่อาบัตินั้นตอสงฆ. สงฆไดใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น   
แกเธอแลว. เธอกําลังอยูปริวาสอยู พบภิกษรูุปนั้นแลวไดบอกภิกษุรูปนัน้วา อาวุโส ผมตอง   
อาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว ไดขอปริวาสเพื่ออาบัตินั้นตอสงฆ สงฆไดใหปริวาสเพื่อ   
อาบัตินั้นแกผมแลว ผมนั้นกาํลังอยูปริวาส ผมขอบอกใหทราบ ขอทานจงจําผมวาบอกใหทราบ   
ดังนี้.   
        ภิกษนุั้นถามวา อาวุโส แมภิกษุรูปอ่ืนใด ตองอาบัตินี้ แมภิกษนุัน้ก็ทําอยางนีห้รือ?   
        ภิกษุผูอยูปริวาสตอบวา ทําอยางนี้ อาวุโส.   
        ภิกษนุั้นพูดวา อาวุโส ทานพระอุปนนัทศากยบุตรนี้ตองอาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ   
แลว ทานไดบอกแกผมวา อาวุโส ผมตองอาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว คุณอยาได   
บอกแกใครเลย.   
        ภิกษุผูอยูปริวาสถามวา อาวุโส ก็ทานปกปดอาบัตินัน้หรือ?   
        ภิกษนุั้นตอบวา เปนเชนนั้น ขอรับ.   
        คร้ันแลวภิกษุผูอยูปริวาสนั้นไดแจงเร่ืองแกภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุรูอยู จึงไดปกปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุเลา?   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุผูปกปดอาบัตินั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอรูอยูปกปด   
อาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ จริงหรือ?   
        ภิกษุผูปกปดอาบัตินั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอรูอยู จึงไดปกปดอาบัติ   
ช่ัวหยาบของภกิษุเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู ปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๔๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ของภิกษุ คือ ของภิกษุรูปอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอ่ืนๆ บอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.   
        ท่ีช่ือวา อาบัติช่ัวหยาบ ไดแก อาบัติปาราชิก ๔ และอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓.   
        บทวา ปด ความวา เม่ือภิกษุคิดเหน็วา คนท้ังหลายรูอาบัตินี้แลวจกัโจท จักบังคับให   
ใหการ จกัดาวา จักติเตียน จกัทําใหเกอ, เราจักไมบอกละ ดังนี้ พอทอดธุระเสร็จ, ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๔๖] อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวาอาบัติช่ัวหยาบ ปด, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษยุังสงสัยอยู ปด, ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวาไมใชอาบัติช่ัวหยาบ ปด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุปดอาบัติไมช่ัวหยาบ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุปดอัชฌาจารอันช่ัวหยาบกด็ี ไมช่ัวหยาบก็ดี ของอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อาบัติไมช่ัวหยาบ ภกิษสํุาคัญวาอาบัติช่ัวหยาบ ปด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อาบัติไมช่ัวหยาบ ภกิษยุังสงสัยอยู ปด ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อาบัติไมช่ัวหยาบ ภกิษสํุาคัญวาไมใชอาบัติช่ัวหยาบ ปด ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๔๗] ภกิษุคิดเห็นวาความบาดหมางก็ดี ความทะเลาะก็ดี ความแกงแยงกด็ี การ   
วิวาทก็ดี จกัมีแกสงฆ แลวไมบอก ๑ ไมบอกดวยคิดเห็นวาสงฆจักแตกแยกกัน หรือจกัราว   
รานกัน ๑ ไมบอกดวยคิดเหน็วาภิกษุรูปนี้เปนผูโหดรายหยาบคาย จักทําอันตรายชีวติ หรือ   
อันตรายพรหมจรรย ๑ ไมพบภิกษุอ่ืนท่ีสมควรจึงไมบอก ๑ ไมตั้งใจจะปดแตยังไมไดบอก ๑   
ไมบอกดวยคิดเห็นวาจกัปรากฏเอง ดวยการกระทําของตน ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                                ___________    
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                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองเด็กชายอุบาลี   
        [๖๔๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อัน   
เปนสถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นในพระนครราชคฤห มี   
เด็กชายพวกหนึ่ง ๑๗ คน เปนเพื่อนกัน เดก็ชายอุบาลีเปนหัวหนาของเด็กเหลานัน้ คร้ังนั้น   
มารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีไดหารือกนัวา ดวยวิธีอยางไรหนอ? เม่ือเราท้ังสองลวงลับไปแลว   
เจาอุบาลีจะพึงอยูเปนสุขและไมตองลําบาก คร้ันแลวหารือกันตอไปวา ถาเจาอุบาลีจะพึงเรียน   
หนังสือ ดวยวธีิอยางนี้แหละ เม่ือเราท้ังสองลวงลับไป เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุขและไมตอง   
ลําบาก แลวหารือกันตอไปอีกวา ถึงเจาอุบาลีจักเรียนหนังสือ นิ้วมือกจ็ักระบม ถาเจาอุบาลี   
เรียนวิชาคํานวณ ดวยวิธีอยางนี้แหละ เม่ือเราทั้งสองลวงลับไป เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุขและ   
ไมตองลําบาก คร้ันตอมาจึงหารือกันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาคํานวณ เขาจักหนักอก ถา   
จะพึงเรียนวิชาดูรูปภาพ ดวยอุบายอยางนีแ้หละ เม่ือเราทั้งสองลวงลับไป เจาอุบาลีกจ็ะอยูเปน   
สุขและไมตองลําบาก คร้ันตอมาจึงหารือกันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาดูรูปภาพ นัยนตาท้ัง   
ท้ังสองของเขาจักชอกชํ้า พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้แล มีความสุขเปนปกติ มี   
ความประพฤติเรียบรอย บริโภคอาหารท่ีด ีนอนในหองนอนอันมิดชิด ถาเจาอุบาลีจะพึงไดบวช   
ในสํานักพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ดวยวิธีอยางนีแ้หละ เม่ือเราทั้งสองลวงลับไป เจา   
อุบาลีก็จะอยูเปนสุขและไมตองลําบาก.   
                        ชวนกนัออกบวช   
        [๖๔๙] เด็กชายอุบาลีไดยินถอยคําท่ีมารดาบิดาสนทนาหารือกันดังนี้ จึงเขาไปหาเพ่ือน   
เด็กเหลานั้น คร้ันแลวไดพูดชวนดังนี้วา มาเถิดพวกเจา เราจักพากนัไปบวชในสํานกั   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร.   
        เด็กชายพวกน้ันพูดวา ถาเจาบวช แมพวกเรากจ็ักบวชเหมือนกนั.   
        ไมรอชา เด็กชายเหลานัน้ตางคนตางกไ็ปหามารดาบิดาของตนๆ แลวขออนุญาตวา   
ขอทานทั้งหลายจงอนุญาตใหพวกขาพเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.   
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        มารดาของเด็กเหลานัน้ก็อนุญาตทันที ดวยคิดเหน็วา เดก็เหลานีต้างก็มีฉันทะรวมกัน   
มีความมุงหมายดีดวยกันทุกคน.   
        เด็กพวกนั้นเขาไปหาภกิษุท้ังหลายขอบรรพชาแลว.   
        ภิกษุท้ังหลายก็ไดใหเดก็พวกนั้นบรรพชาและอุปสมบท.   
        คร้ันปจจสุสมัยแหงราตรี ภิกษใุหมเหลานั้นลุกข้ึนรองไหวิงวอนวา ขอทานท้ังหลาย   
จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเค้ียว.   
        ภิกษุท้ังหลายกลาวอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย จงรอใหราตรีสวางกอน ถาขาวตมมี   
จักดื่มได ถาขาวสวยมี จักฉันได ถาของเค้ียวมี จกัเค้ียวฉันได ถาขาวตมขาวสวยหรือของ   
เค้ียวไมมี ตองเท่ียวบิณฑบาตฉัน.   
        ภิกษใุหมเหลานั้นอันภกิษุท้ังหลายแมกลาวอยูอยางนี้แล ก็ยังรองไหวิงวอนอยูอยางนั้น   
แลวา จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเค้ียว ดังนี้ ยอมถายอุจจาระรดบาง ถาย   
ปสสาวะรดบาง ซ่ึงเสนาสนะ.   
        [๖๕๐] พระผูมีพระภาคทรงต่ืนบรรทม ณ เวลาปจจสุสมัยแหงราตรี ไดทรงสดับเสียง   
เด็กๆ คร้ันแลวตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา นั่นเสียงเด็กๆ หรือ อานนท?   
        จึงทานพระอานนทไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคแลว.   
                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาววา ภกิษุ   
ท้ังหลายรูอยูยงับุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉน โมฆบุรุษเหลานั้นรูอยู   
จึงไดยงับุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบทเลา? เพราะบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป เปนผูไม   
อดทนตอเยน็ รอน หิวกระหาย เปนผูมีปกติไมทนทานตอสัมผัสแหง เหลือบ ยุง ลมแดด   
สัตวเสือกคลาน ตอคํากลาวท่ีเขากลาวราย อันมาแลวไมดี ตอทุกขเวทนาทางกาย อันกลาแข็ง   
เผ็ดรอน ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ีพอใจ อันอาจผลาญชีวิตได ท่ีเกดิข้ึนแลว อันบุคคลมีอายุ   
ครบ ๒๐ ปเทานั้น จงึจะเปนผูอดทนตอเยน็ รอน หวิกระหาย เปนผูมีปกติทนทานตอสัมผัส   
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แหง เหลือบ ยงุ ลม แดด สัตวเสือกคลาน ตอคํากลาวท่ีเขากลาวราย อันมาแลวไมดี   
ตอทุกขเวทนาทางกาย อันกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ีพอใจ อันอาจผลาญ   
ชีวิตไดท่ีเกิดข้ึนแลว การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู ยังบุคคลมีปหยอน ๒๐ ใหอุปสมบท บุคคล   
นั้นไมเปนอุปสัมบันดวย ภกิษุท้ังหลายน้ันถูกติเตียนดวย นี้เปนปาจิตตียในเร่ืองนั้น.   
                        เร่ืองเด็กชายอุบาลี จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๕๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอ่ืนบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.   
        ท่ีช่ือวา มีปหยอน ๒๐ คือ มีอายุยังไมครบ ๒๐ ป.   
        ภิกษตุั้งใจวาจกัใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี พระอาจารยกด็ี บาตรก็ดี จวีรก็ดี   
สมมติสีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ ๒ ตวั จบกรรมวาจาคร้ังสุดทาย พระอุปชฌายะตองอาบัติปาจิตตีย คณะและพระอาจารย   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๕๒] บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภกิษุสําคัญวามีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท   
ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุสงสัยอยู ใหอุปสมบท, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท, ไมตองอาบัติ.   
        บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวายังไมครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสงสัยอยู ใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๕๓] บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภกิษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ๑   
บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษสํุาคัญมีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภกิษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        ___________    
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                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๖๕๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พวกพอคาเกวยีนตางหมูหนึ่งประสงคจะเดนิ   
ทางจากพระนครราชคฤห ไปสูชนบททางทิศตะวนัตก ภกิษุรูปหนึ่งไดกลาวกะพอคาพวกนั้นวา   
แมอาตมาจักขอเดินทางไปรวมกับพวกทาน.   
        พวกพอคาเกวยีนตางกลาววา พวกกระผมจักหลบหนภีาษีขอรับ.   
        ภิกษนุั้นพูดวา ทานท้ังหลายจงรูกนัเองเถิด.   
        เจาพนกังานศุลกากรทั้งหลายไดทราบขาววา พวกพอคาเกวยีนตางจักหลบหนีภาษี จึง   
คอยซุมอยูท่ีหนทาง คร้ันพวกเจาพนักงานเหลานั้นจับพอคาเกวยีนตางหมูนั้น ริบของตองหามไว   
ไดแลว ไดกลาวกะภกิษุพวกน้ันวา พระคุณเจารูอยูเหตุไรจึงไดเดนิทางรวมกับพอคาเกวียนตางผู   
ลักซอนของตองหามเลา? เจาหนาท่ีไตสวนแลวปลอยภกิษุนั้นไป คร้ันภิกษุรูปนั้นไปถึงพระนคร   
สาวัตถีแลว ไดเลาเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย บรรดาภกิษท่ีุเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุรูอยู จึงไดชักชวนแลวเดนิทางไกลสายเดียวกนักับพวกพอคาผูเปนโจร   
เลา? แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ ขาววา เธอรูอยูชักชวนแลว   
เดินทางสายเดยีวกันกับพวกเกวยีน พวกตางผูเปนโจร จริงหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอรูอยูจึงไดชักชวนแลว   
เดินทางไกลสายเดยีวกันกับพวกเกวียน พวกตางผูเปนโจรเลา? การกระทําของเธอนัน่ ไมเปน   
ไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใส   
แลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 552 
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกนั กบั   
พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง เปนปาจติตีย.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๕๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอ่ืนบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.   
        ท่ีช่ือวา พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ไดแกพวกโจรผูทําโจรกรรมมาก็ดี ไมไดทํา   
มาก็ดี ผูท่ีลักของหลวงก็ดี ผูท่ีหลบซอนของเสียภาษกี็ดี.   
        บทวา กบั คือรวมกัน.   
        บทวา ชักชวนแลว ความวา ชักชวนกนัวา ทานท้ังหลาย พวกเราไปกันเถิด ไปซิ   
ขอรับ จงไปกนัเถิดขอรับ ไปซิ ทานท้ังหลาย พวกเราไปกันวนันี้ ไปกันพรุงนี้ หรือไปกัน   
มะรืนนี้ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง ความวา ในตําบลบานกําหนดช่ัวไกบินถึง   
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะบาน ในปาหาบานมิได ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะก่ึง   
โยชน.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๕๖] พวกเกวยีนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวาพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ชัก   
ชวนแลวเดนิทางไกลสายเดยีวกัน โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุมีความสงสัย ชักชวนแลวเดนิทางไกลสายเดยีวกัน   
โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวามิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ชักชวน   
แลวเดนิทางไกลสายเดียวกนั โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง ไมตองอาบัติ.   
        ภิกษุชักชวน คนท้ังหลายมิไดชักชวน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชพวกเกวยีนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวา พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ... ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
        มิใชพวกเกวยีนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุมีความสงสัย ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        มิใชพวกเกวยีนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวามิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ...   
ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๕๗] ภกิษุไมไดชักชวนกนัไป ๑ คนทั้งหลายชักชวน ภิกษุมิไดชักชวน ๑ ไปผิด   
วันผิดเวลา ๑ มีอันตราย ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        ___________    
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                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๖๕๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษุรูปหนึ่งกําลังเดนิทางไปสูพระนครสาวัตถี   
ในโกศลชนบท เดินทางไปทางประตูบานแหงหนึ่ง. สตรีผูหนึ่งทะเลาะกับสามีแลวเดินออกจาก   
บานไป พบภกิษุรูปนั้นแลวไดถามวา พระคุณเจาจักไปไหน เจาขา?   
        ภิกษนุั้นตอบวา ฉันจกัไปสูพระนครสาวัตถี จะ.   
        สตรีนั้นขอรองวา ดิฉันจักไปกับพระคุณเจาดวย.   
        ภิกษนุั้นกลาวรับรองวา ไปเถิด จะ.   
        ขณะน้ัน สามีของสตรีนั้นออกจากบานแลว ถามคนท้ังหลายวา พวกทานเห็นสตรีมี   
รูปรางอยางนี้บางไหม?   
        คนท้ังหลายตอบวา สตรีมีรูปรางเชนวานั้นเดินไปกบัพระ.   
        ในทันที เขาไดติดตามไปจับภิกษุนั้นทุบตีแลวปลอยไป ภกิษนุั้นนั่งพอตนเองอยู ณ   
โคนตนไมแหงหนึ่ง.   
        จึงสตรีนั้นไดกลาวกะบุรุษผูสามีวา นาย พระรูปนัน้มิไดพาดิฉันไป ดิฉันตางหากไปกับ   
ทาน พระรูปนัน้ไมใชเปนตัวการ นายจงไปขอขมาโทษทานเสีย.   
        บุรุษนั้นไดขอขมาโทษภิกษนุั้น ในทันใดนัน้แล.   
        คร้ันภิกษนุั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดเลาเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุท่ี   
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษจุึงไดชักชวนแลวเดนิทางไกล   
สายเดียวกนักบัมาตุคามเลา   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ ขาววา เธอชักชวนแลวเดินทาง   
ไกลสายเดยีวกับมาตุคาม จริงหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดชักชวนแลวเดนิทาง   
ไกลสายเดยีวกับมาตุคามเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดยีวกันกับมาตุคาม   
โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๕๙] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย มิใชหญิงยกัษ มิใชหญิงเปรต มิใชสัตวดิรัจฉาน   
ตัวเมีย เปนสตรีผูรูเดียงสา สามารถทราบซ้ึงถึงถอยคําเปนสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาช่ัวหยาบและ   
สุภาพ.   
        บทวา กบั คือรวมกัน.   
        บทวา ชักชวนแลว คือ ชักชวนวา เราไปกันเถิดจะ เราไปกันเถิดคะ เราไปกนั   
เถิดพระคุณเจา เราไปกันเถิดนองหญิง เราไปกันวันนี้ ไปกันพรุงนี้ หรือไปกันมะรืนนี้ ดังน้ี   
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        บทวา โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง ความวา ในตําบลบาน กําหนดช่ัวไกบินถึง   
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะบาน. ในปาหาบานมิได ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะ   
กึ่งโยชน.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 556 
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๖๐] มาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ชักชวนกันแลวเดินทางไกลสายเดียวกัน โดย   
ท่ีสุดแมส้ินระยะบานหน่ึง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสงสัย ชักชวนแลว เดนิทางไกลสายเดยีวกัน โดยท่ีสุดแมส้ินระยะ   
บานหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        มาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดยีวกัน โดยท่ีสุด   
แมส้ินระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                จตุกกะทุกกฏ   
        ภิกษุชักชวน มาตุคามมิไดชักชวน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุชักชวนแลวเดนิทางไกลสายเดียวกันกับหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก หรือ   
สัตวดิรัจฉานตัวเมียมีกายคลายมนุษย โดยท่ีสุดแมส้ินระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๖๑] ภกิษุไมไดชักชวนกนัไป ๑ มาตุคามชักชวน ภิกษไุมไดชักชวน ๑ ภิกษุไป   
ผิดวันผิดเวลา ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                                ___________    
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                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองพระอริฏฐะ มิจฉาทิฏฐิ   
        [๖๖๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฏฐิ   
ทรามเห็นปานนี้เกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรม   
เหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม   
ภิกษหุลายรูปไดทราบขาววา พระอริฏฐะผูเกิดในตระกลูพรานแรง มีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิดข้ึนวา   
เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปน   
ธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม แลวพากันเขาไปหา   
พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง ถามวา อาวุโส อริฏฐะ ขาววา ทานมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้   
เกิดข้ึนวา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา   
ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ จริงหรือ?   
        อ. จริงอยางวานั้นแล อาวุโสท้ังหลาย ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว   
โดยประการทีต่รัสวาเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.   
        ภิ. อาวุโส อริฏฐะ ทานอยาไดวาอยางนั้น ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาว   
ตูพระผูมีพระภาคไมดแีน พระผูมีพระภาคไมไดตรัสอยางนั้นเลย ธรรมอันทําอันตรายพระผูมี-   
พระภาคตรัสไวโดยบรรยายเปนอันมาก กแ็ลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง   
กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษใน   
กามทั้งหลายน้ีมากยิ่งนกั กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนรางกระดูก มีทุกข   
มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนกั กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา   
เปรียบเหมือนช้ินเนื้อ ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรสัวาเปรียบเหมือนคบหญา ... กามทั้งหลาย   
พระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา   
เปรียบเหมือนความฝน ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนของยืม ... กาม-   
ท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรสัวาเปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบ    
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เหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนแหลนหลาว ...   
กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ   
ในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนกั.   
        พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง แมอันภกิษุเหลานั้นวากลาวอยูอยางนีก้็ยังยึดถือ   
ทิฏฐิเห็นปานนั้นอยู ดวยความยึดม่ันอยางเดิม ซํ้ายังกลาวยืนยนัวา ผมกลาวอยางนั้นจริง   
อาวุโสท้ังหลาย ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา   
ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้.   
        เม่ือภิกษุเหลานั้น ไมอาจเปล้ืองพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรงจากทิฏฐิอันทราม   
นั้นได จึงพากนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลเร่ืองนั้นใหทรงทราบ.   
                        ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น ใน   
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระอริฏฐะผูเกดิในตระกูลพรานแรงวา ดกูรอริฏฐะ   
ขาววา เธอมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกดิข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว   
โดยประการทีต่รัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตราย   
แกผูเสพไดจริงไม จริงหรือ?   
        พระอริฏฐะทูลรับวา เปนจริงดังรับส่ัง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจารูท่ัวถึงธรรม   
ท่ีพระองคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวา เปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร ธรรมเหลานั้นหาอาจ   
ทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุไร เธอจึงเขาใจธรรมท่ีเราแสดงแลว   
อยางนั้นเลา ธรรมอันทําอันตราย เรากลาวไวโดยบรรยายเปนอันมากมิใชหรือ? และธรรม   
เหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามท้ังหลายเรากลาววามีความยินดนีอย มีทุกขมาก   
มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนกั กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนราง   
กระดูก ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนช้ินเนื้อ ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน   
คบหญา ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ... กามท้ังหลายเรากลาววา   
เปรียบเหมือนความฝน ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนของยืม ... กามทั้งหลายเรา   
กลาววาเปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ...   
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กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนแหลนหลาว ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนศีรษะงู   
มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนกั เม่ือเปนเชนนัน้ เธอช่ือวา   
กลาวตูเราดวยทิฏฐิท่ีตนยึดถือไวผิด ช่ือวาทําลายตนเอง และช่ือวาประสบบาปมิใชบุญเปน   
อยางมาก เพราะขอนั้นแหละ จักเปนไปเพือ่ผลไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อผลเปนทุกขแกเธอ   
ตลอดกาลนาน การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด กลาวอยางนี้วา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค   
ทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร ธรรมเหลานั้น   
หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภกิษนุั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนีว้า   
ทานอยาไดพูดอยางนั้น ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา การกลาวตูพระผูมี-   
พระภาคเจาไมดีดอก พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนัน้เลย แนะเธอ พระผูมี   
พระภาคเจาตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้น อาจ   
ทําอันตรายแกผูเสพไดจริง และภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนั้น ขืนถืออยูอยางนัน้แล   
ภิกษนุั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงสวดประกาศหามจนหนท่ี ๓ เพื่อสละการนั้นเสีย ถาเธอ   
ถูกสวดประกาศหามอยูจนหนท่ี ๓ สละการน้ันเสียได การสละไดดั่งนี้ นั่นเปนการดี   
ถาไมสละ เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระอริฏฐะ มิจฉาทิฏฐิ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๖๓] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
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        บทวา กลาวอยางนี้ ความวา พูดอยางนี้วา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค   
ทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานัน้หาอาจทําอันตรายแก   
ผูเสพไดจริงไม.   
        [๖๖๔] บทวา ภกิษุนัน้ ไดแก ภกิษุผูท่ีพูดอยางนี้.   
        บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแก ภิกษพุวกอ่ืน คือ ภกิษุพวกท่ีไดเห็น ท่ีไดยินเหลานั้น   
พึงวากลาววา ทานอยาไดพูดอยางนั้น ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมี   
พระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคไมไดตรัสอยางนั้นเลย แนะเธอ พระผูมีพระภาคตรสัธรรม   
อันทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง พึงวา   
กลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม ถาเธอสละได การสละไดดงันี้ นั่นเปนการดี   
ถาเธอสละไมได ตองอาบัตทุิกกฏ ภกิษุท้ังหลายทราบเร่ืองแลว ไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ   
ภิกษุท้ังหลายพึงคุมตัวภกิษนุั้นมา ณ ท่ีทามกลางสงฆ แลวพึงวากลาววา ทานอยาไดพูดอยางนัน้   
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคไมไดตรัส   
อยางนั้นเลย แนะเธอ พระผูมีพระภาคตรสัธรรมอันทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก   
ก็แลธรรมเหลานั้น อาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ัง   
ท่ีสาม ถาเธอสละได การสละไดดังนี้ นัน่เปนการดี ถาไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๖๖๕] ภกิษุนั้นอันภกิษุท้ังหลายพึงสวดประกาศหาม ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กแ็ลพึงสวด   
ประกาศหามอยางนี้:-   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดงันี้:-   
                        กรรมวาจาสมนุภาส   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ทิฏฐอัินเปนบาปมีอยางนี้เปนรูป บังเกิด   
แกภกิษุมีช่ือนีว้า เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวา   
เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานี้หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษนุั้นไมสละ   
ทิฏฐินั้น ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงสวดประกาศหามภิกษุมีช่ือนี้   
เพื่อละทิฏฐินัน้ นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ทิฏฐอัินเปนบาปมีอยางนี้เปนรูป บังเกิด   
แกภกิษุมีช่ือนีว้า เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวา    
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เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม เธอไมละทิฏฐิ   
นั้น สงฆสวดประกาศหามภกิษุมีช่ือนี้ เพื่อสละทิฏฐินั้น การสวดประกาศหามภกิษุ   
มีช่ือนี้ เพื่อสละทิฏฐินั้น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน   
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสอง ...   
        ขาพเจากลาวความนีแ้มคร้ังท่ีสาม ...   
        ภิกษุมีช่ือนี้ อันสงฆสวดประกาศหามแลว เพื่อสละทิฏฐินั้น ชอบแกสงฆ   
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๖๖] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ คร้ัง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตวั   
จบกรรมวาจาคร้ังสุด ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๖๗] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ไมยอมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมยอมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ไมยอมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมเปนธรรม ไมยอมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัย ไมยอมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๖๘] ภกิษุผูไมถูกสวดประกาศหาม ๑ ภิกษุผูยอมสละ ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภกิษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
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                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๖๖๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียรูอยู กินรวมบาง อยูรวมบาง สําเร็จ   
การนอนดวยกนับาง กับพระอิรฏฐะผูกลาวอยางนั้น ผูยังไมไดทํากรรมอันสมควร ยังไมไดสละ   
ทิฏฐินั้น บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียรูอยู   
จึงไดกนิรวมบาง อยูรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกนับาง กับพระอริฏฐะผูกลาวอยางนั้น ผูยัง   
ไมไดทํากรรมอันสมควร ผูยงัไมไดสละทิฏฐินั้นเลา ...   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู   
กินรวมบาง อยูรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกันบาง กับอริฏฐะผูกลาวอยางนั้น ผูยังไมไดทํา   
กรรมอันสมควร ผูยังไมไดสละทิฏฐินั้น จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอรูอยู จงึไดกิน   
รวมบางอยูรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกนับาง กับอริฏฐกะผูกลาวอยางนั้น ผูยังไมไดทํากรรม   
อันสมควรผูยงัไมไดสละทิฏฐินั้นเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชน ท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู กินรวมก็ดี อยูรวมกด็ี สําเร็จการนอนดวย   
กันก็ดี กับภิกษุผูกลาวอยางนั้น ยังไมไดทํากรรมอันสมควร ยังไมไดสละทิฏฐินั้น   
เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๗๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือรูเอง หรือคนอ่ืนบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.   
        บทวา ผูกลาวอยางนั้น คือ ผูกลาวอยางนี้วา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค   
ทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตรายอยางไร ธรรมเหลานั้นหาอาจทํา-   
อันตรายแกผูเสพไดจริงไม.   
        ท่ีช่ือวา ยงัไมไดทํากรรมอันสมควร คือ เปนผูถูกสงฆยกวตัรแลว สงฆยังไมได   
เรียกเขาหมู   
        คําวา กับ ... ยังไมไดสละทิฏฐินั้น คือ กับ ... ยังไมสละทิฏฐิท่ีถือนั้น.   
        บทวา กนิรวมกด็ี อธิบายวา ท่ีช่ือวากนิรวม หมายถึงการคบหา มี ๒ อยาง คบหากัน   
ในทางอามิส ๑ คบหากันในทางธรรม ๑   
        ท่ีช่ือวา คบหากันในทางอามิส คือ ใหอามิสก็ดี รับอามิสก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ท่ีช่ือวา คบหากันในทางธรรม คือ บอกธรรมให หรือขอเรียนธรรม.   
        ภิกษุบอกธรรมให หรือขอเรียนธรรมโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท.   
        ภิกษุบอกธรรมให หรือขอเรียนธรรมโดยอักขระ ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ อักขระ.   
        บทวา อยูรวมก็ดี ความวา ทําอุโบสถก็ดี ปวารณากด็ี สังฆกรรมก็ดี รวมกับภิกษ ุ  
ผูถูกสงฆยกวตัรแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        คําวา สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี อธิบายวา ในท่ีมีหลังคาเดียวกัน เม่ือภิกษุผูถูกสงฆ   
ยกวัตรนอนแลว ภิกษุจึงนอน ตองอาบัติปาจิตตีย เม่ือภิกษุนอนแลว ภกิษุผูถูกสงฆยกวัตร   
จึงนอน ตองอาบัติปาจิตตีย หรือนอนท้ัง ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย ลุกข้ึนแลวนอนซํ้าอีก   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๗๑] ภกิษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว ภกิษุสําคัญวาถูกสงฆยกวัตรแลว กินรวมก็ด ี  
อยูรวมกด็ี สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว ภิกษุยังสงสัยอยู กินรวมก็ดี อยูรวมก็ดี สําเร็จการนอน   
ดวยกันก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว ภิกษุสําคัญวามิใชผูถูกสงฆยกวตัร กินรวมก็ดี อยูรวมก็ดี   
สําเร็จการนอนดวยกนัก็ดี ไมตองอาบัติ.   
        ไมใชภกิษุผูถูกสงฆยกวัตร ภกิษุสําคัญวาถูกสงฆยกวัตรแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชภกิษุผูถูกสงฆยกวัตร ภกิษุยังสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไมใชภกิษุผูถูกสงฆยกวัตร ภกิษุสําคัญวาไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๗๒] ภิกษุรูวาไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ๑ ภกิษรูุวาภิกษุถูกสงฆยกวตัร แตสงฆ   
เรียกเขาหมูแลว ๑ ภกิษุรูวาภกิษุถูกสงฆยกวัตรแลว แตสละทิฏฐินั้นแลว ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                                ___________    
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                        ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองสมณุทเทสกัณฑกะ มิจฉาทิฏฐิ   
        [๖๗๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น สมณุทเทสช่ือกัณฑกะ มีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้   
เกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวาธรรม   
เหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุหลายรูป   
ไดทราบขาววา สมณุทเทสช่ือกัณฑกะมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกดิข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผู   
มีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย   
ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภกิษุเหลานั้นเขาไปหาสมณุทเทสช่ือกัณฑกะ   
ถึงสํานักแลวถามวา อาวุโส กัณฑกะ ขาววา เธอมีทิฏฐิทรามเห็นปานนีเ้กิดข้ึนวา เรารูถึงท่ัวธรรมท่ี   
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรมเหลาใดวาธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย   
ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ จริงหรือ?   
        ก. จริงอยางวานั้นแล ขอรับ ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ท่ีโดย   
ประการ ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตราย   
แกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ จริงหรือ?   
        ภิ. อาวุโส กัณฑกะ เธออยาไดวาอยางนั้น เธออยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การ   
กลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคมิไดตรัสอยางนั้นเลย ธรรมอันทําอันตราย   
พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง   
กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวามีความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษใน   
กามทั้งหลายน้ีมากยิ่งนกั กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนรางกระดกู ... กาม   
ท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรสัวาเปรียบเหมือนช้ินเนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา   
เปรียบเหมือนคบหญา ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ... กาม   
ท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรสัวาเปรียบเหมือนความฝน ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา   
เปรียบเหมือนของยืม ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรสัวาเปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลาย    
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พระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา   
เปรียบเหมือนแหลนหลาว ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก   
มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนกั.   
        สมณุทเทสกัณฑกะ อันภิกษเุหลานั้นวากลาวอยูเชนนี้ ยังยึดถือทิฏฐิทรามนั้น ดวย-   
ความยึดม่ันอยางเดิม ซํ้ายังกลาวยืนยันวา ผมกลาวอยางนัน้จริง ขอรับ ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมี-   
พระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย   
ธรรมเหลานั้น หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้.   
        เม่ือภิกษุเหลานั้นไมอาจเปล้ืองสมณุทเทสกัณฑกะจากทิฏฐิอันทรามน้ันได จึงพากันไปเฝา   
พระผูมีพระภาค แลวกราบทลูเร่ืองนั้นใหทรงทราบ.   
                        ประชุมสงฆโปรดใหนาสนะ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภกิษุสงฆ ในเพราะเหตเุปนเคามูลนั้น   
ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามสมณุทเทสกณัฑกะวา ดูกรกัณฑกะ ขาววา เธอมี   
ทิฏฐิอันทรามเห็นปานนี้เกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ี   
ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพได   
จริงไม ดังนี้จริงหรือ?   
        สมณุทเทสกัณฑกะทูลรับวา ขาพระพทุธเจากลาวอยางนั้นจริง พระพุทธเจาขา   
ขาพระพุทธเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระองคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรม   
เหลานี้ เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.   
        พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุใด เจาจึงเขาใจธรรมท่ีเราแสดงแลว   
เชนนั้นเลา ธรรมอันทําอันตรายเรากลาวไวโดยบรรยายเปนอันมากมิใชหรือ? และธรรมเหลา   
นั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามทั้งหลายเรากลาววามีความยินดนีอย มีทุกขมาก มีความ   
คับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนรางกระดกู ...   
กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนคบหญา ...   
กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ..., กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน   
ความฝน ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนของยืม ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน   
ผลไม ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามทั้งหลายเรากลาววา   
เปรียบเหมือนแหลนหลาว ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก มีความ   
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คับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายนี้มากยิ่งนัก ก็เม่ือเปนเชนนั้น เจาช่ือวากลาวตูเราดวยทิฏฐิ   
ท่ีตนยึดถือไวผิด ช่ือวาทําลายตนเอง และช่ือวาประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ขอนั้นแหละ   
จักเปนไปเพื่อผลไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อผลเปนทุกขแกเจา ตลอดกาลนาน การกระทํา   
ของเจานั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของ   
ชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเจานั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส และเพื่อความเปนอยางอ่ืนของชุมชนบางพวกท่ีเล่ือมใสแลว คร้ันแลวทรง   
ทําธรรมีกถา รับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงนาสนะ   
สมณุทเทสกัณฑกะ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลสงฆพึงนาสนะอยางนี้ วาดังนี้:-   
        เจากณัฑกะ ตั้งแตวนันีเ้ปนตนไป เจาอยาอางพระผูมีพระภาคนัน้วาเปนศาสดาของเจา   
และสมณุทเทสอ่ืนๆ ยอมไดการนอนดวยกนัเพียง ๒-๓ คืนกับภกิษุท้ังหลายอันใด แมกิริยา   
ท่ีไดการนอนรวมนั้นไมมีแกเจา เจาคนเสีย เจาจงไป เจาจงฉิบหายเสีย.   
        คร้ังนั้น สงฆไดนาสนะสมณุทเทสกณัฑกะแลว.   
                        เกล้ียกลอมสมณุทเทส   
        [๖๗๔] ตอมา พระฉัพพคัคียรูอยู เกล้ียกลอมสมณุทเทสกัณฑกะ ผูถูกสงฆนาสนะ   
อยางนั้นแลว ใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกนับาง. บรรดาภิกษุท่ีเปนผู   
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียรูอยู จึงไดเกล้ียกลอมสมณุทเทส   
กัณฑกะ ผูถูกสงฆนาสนะอยางน้ันแลว ใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง สําเร็จการนอน   
ดวยกันบางเลา   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอรูอยู   
เกล้ียกลอมสมณุทเทสกณัฑกะ ผูถูกสงฆนาสนะอยางนัน้แลว ใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง   
สําเร็จการนอนดวยกนับาง จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จงึได   
เกล้ียกลอมสมณุทเทสกณัฑกะผูถูกสงฆนาสนะอยางนัน้แลวใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง สําเร็จ    
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การนอนรวมกันบางเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๑๙. ๑๐. ถาแมสมณุทเทสกลาวอยางนี้วา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมี   
พระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวาเปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร ธรรม   
เหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม สมณุทเทสนั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงวา   
กลาวอยางนี้วา อาวุโส สมณุทเทส เธออยาไดพูดอยางนัน้ เธออยาไดกลาวตูพระ-   
ผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีดอก พระผูมีพระภาคไมไดตรัส   
อยางนั้นเลย. อาวุโส สมณุทเทส พระผูมีพระภาคตรัสธรรมทําอันตรายไวโดย   
บรรยายเปนอันมาก กแ็ลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง และสมณุท-   
เทสนั้น อันภกิษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนัน้ ขืนถืออยูอยางนั้นเทียว สมณุทเทสนั้น   
อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา แนะอาวุโส สมณุทเทส เธออยาอางพระผูมี   
พระภาคนัน้วาเปนพระศาสดาของเธอ ตั้งแตวันนีไ้ป และพวกสมณุทเทสอ่ืนยอม   
ไดการนอนรวมเพียง ๒-๓ คืน กับภกิษุท้ังหลายอันใด แมกิริยาท่ีไดการนอนรวม   
นั้นไมมีแกเธอ เจาคนเสีย เจาจงไป เจาจงฉิบหายเสีย. อนึง่ ภิกษใุด รูอยู   
เกล้ียกลอมสมณุทเทสผูถูกใหฉิบหายเสียอยางนั้นแลวใหอุปฏฐากก็ดี กนิรวมกด็ี   
สําเร็จการนอนรวมกด็ี เปนปาจิตตีย.   
                เร่ืองสมณุทเทสกณัฑกะ มิจฉาทิฏฐิ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๗๕] ท่ีช่ือวา สมณทุเทส ไดแกบุคคลท่ีเรียกกันวาสามเณร คําวา กลาวอยางนี้   
คือกลาววา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวาเปนธรรม   
ทําอันตรายไดอยางไร ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.   
        [๖๗๖] คําวา สมณุทเทสนั้น ไดแกสมณุทเทสผูท่ีกลาวอยางนั้น.   
        บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแก ภิกษพุวกอ่ืน คือ พวกภิกษุผูไดเหน็ ผูไดยนิ   
พึงวากลาววา อาวุโส สมณุทเทส เธออยาไดพูดอยางนั้น เธออยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค    
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การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคไมไดตรัสอยางนั้นเลย อาวุโส สมณุทเทส   
พระผูมีพระภาคตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก กแ็ลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตราย   
แกผูเสพไดจริง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสอง พึงวากลาวแมคร้ังท่ีสาม ถาเธอสละได การสละ   
ไดดังนี้ นั่นเปนการดี ถาไมสละ สมณุทเทสนั้น อันภกิษท้ัุงหลายพึงวากลาวอยางนี้วา อาวุโส   
สมณุทเทส เธออยาอางพระผูมีพระภาคนัน้วา เปนพระศาสดาของเธอต้ังแตวนันี้ไป และพวก   
สมณุทเทสอ่ืน ยอมไดการนอนรวมเพียง ๒-๓ คืน กับภกิษุท้ังหลายอันใด แมกิริยาท่ีไดการ   
นอนรวมนัน้ไมมีแกเธอ เจาคนเสีย เจาจงไป เจาจงฉิบหายเสีย ดังนี้.   
        [๖๗๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรือผูอ่ืนบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.   
        บทวา ผูถูกใหฉิบหายเสียอยางนัน้แลว คือ ผูถูกสงฆนาสนะอยางน้ันแลว.   
        ท่ีช่ือวา สมณุทเทส ไดแกบุคคลท่ีเรียกกันวาสามเณร.   
        บทวา เกล้ียกลอมก็ดี คือ เกล้ียกลอมวา เราจักใหบาตร จีวร อุเทศ หรือปริปุจฉา   
แกเธอ ดังน้ี, ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหอุปฏฐากก็ดี คือ ยินดี จุรณ ดนิเหนยีว ไมชําระฟน หรือน้าํบวนปาก   
ของเธอ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา กนิรวมกด็ี อธิบายวา ท่ีช่ือวากนิรวม หมายถึงการคบหา มี ๒ อยาง   
คือคบหากันในทางอามิส ๑ คบหากันในทางธรรม ๑   
        ท่ีช่ือวา คบหากันในทางอามิส คือ ใหอามิสก็ดี รับอามิสก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย   
        ท่ีช่ือวา คบหากันในทางธรรม คือ บอกธรรมให หรือขอเรียนธรรม   
        ภิกษุบอกธรรมให หรือขอเรียนธรรม โดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท   
        ภิกษุบอกธรรมให หรือขอเรียนธรรม โดยอักขระ ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ อักขระ.   
        คําวา สําเร็จการนอนรวมก็ดี อธิบายวา ในท่ีมุงท่ีบังอันเดียวกนั เม่ือสมณุทเทส   
ผูถูกสงฆนาสนะนอนแลว ภกิษุจึงนอน ตองอาบัติปาจิตตีย เม่ือภกิษุนอนแลว สมณุทเทส   
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ผูถูกสงฆนาสนะจึงนอน ภกิษุตองอาบัติปาจิตตีย หรือนอนท้ัง ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย   
ลุกข้ึนแลวนอนตอไปอีก ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๗๘] สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษุสําคัญวาถูกสงฆนาสนะแลว เกล้ียกลอม   
ก็ดี ใหอุปฏฐากก็ดี กินรวมกด็ี สําเร็จการนอนรวมก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษมีุความสงสัย เกล้ียกลอมก็ดี ใหอุปฏฐากกด็ี   
กินรวมกันกด็ี สําเร็จการนอนรวมกนัก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษสํุาคัญวาไมใชผูถูกสงฆนาสนะ เกล้ียกลอมก็ดี   
ใหอุปฏฐากกด็ี กินรวมก็ดี สําเร็จการนอนรวมกด็ี ไมตองอาบัติ.   
        สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ภกิษุสําคัญวาผูถูกสงฆนาสนะ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ภกิษุสําคัญวาไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๗๙] ภกิษุรูอยูวา สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ๑ ภิกษุรูอยูวา สมณุทเทสยอม   
สละทิฏฐินั้นแลว ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภิกษอุาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๗ จบ.   
                                __________   
                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. สัญจิจจปาณสิกขาบท        วาดวยแกลงฆาสัตว   
        ๒. สัปปาณกสิกขาบท          วาดวยบริโภคน้ํามีตัวสัตว   
        ๓. อุกโกฏนสิกขาบท          วาดวยฟนอธิกรณ    
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        ๔. ทุฏุลลสิกขาบท           วาดวยปดอาบัติช่ัวหยาบ   
        ๕. อูนวีสติวัสสสิกขาบท        วาดวยอุปสมบทกุลบุตรมีอายุ หยอน ๒๐ ป   
        ๖. เถยยสัตถสิกขาบท         วาดวยเดินทางรวมกับพอคาผูเปนโจร   
        ๗. สังวิธานสิกขาบท          วาดวยชักชวนมาตุคามเดินทางสายเดยีวกัน   
        ๘. อริฏฐสิกขาบท            วาดวยพระอริฏฐะ   
        ๙. อุกขิตตสัมโภคสิกขาบท      วาดวยการคบหากับภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร   
        ๑๐. กัณฑกสิกขาบท           วาดวยสมณุทเทสช่ือกัณฑกะ   
                        ___________    
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                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๘   
                        ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระฉันนะ   
        [๖๘๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร   
โกสัมพี. คร้ังนั้น ทานพระฉันนะ ประพฤติอนาจาร ภกิษุท้ังหลายพากันวากลาวอยางนีว้า อาวุโส   
ฉันนะ ทานอยาไดทําการเหน็ปานนั้น การทําอยางนั้น นัน่ไมควร.   
        ทานกลาวอยางนีว้า อาวุโส ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาท่ีฉันยังไมได   
สอบถามภิกษอ่ืุน ผูฉลาด ผูทรงวินัย.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะ   
อันภิกษุท้ังหลายกลาววาอยูโดยชอบธรรม จึงไดกลาวอยางนี้วา อาวุโส ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขา   
บทนี้ ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืน ผูฉลาด ผูทรงวินัย ดังนี้เลา แลวกราบทลูเนื้อ   
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธออันภิกษท้ัุงหลาย   
วากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดกลาวอยางนีว้า อาวุโส ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี,้ ตลอด   
เวลาท่ียังฉันไมไดสอบถามภิกษุอ่ืน ผูฉลาด ผูทรงวินัย ดงันี้ จริงหรือ?   
        ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธออันภกิษุท้ังหลายวากลาว   
อยูโดยชอบธรรม จึงไดพูดอยางนีว้า อาวุโส ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาท่ียัง   
ไมไดสอบถามภิกษุอ่ืน ผูฉลาด ผูทรงวินยั ดังนี้เลา การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความ   
เล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม กลาว   
อยางนี้วา แนะเธอ ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถาม   
ภิกษุอ่ืน ผูฉลาด ผูทรงวินัย เปนปาจิตตีย.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อันภกิษุผูศึกษาอยู ควรรูท่ัวถึง ควรสอบถาม ควรตริตรอง   
นี้เปนสามีจิกรรมในเร่ืองนั้น.   
                        เร่ืองพระฉันนะ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๘๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแก ภิกษเุหลาอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา ชอบธรรม คือ สิกขาบทใดท่ีพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว นั่นช่ือวาชอบธรรม   
        ภิกษุผูอันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรมนั้น กลาวอยางนี้ คือ กลาววา แนะเธอ   
ฉันจักยงัไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษอ่ืุน ผูฉลาด ผูทรงวินัย   
เปนบัณฑติ มีปญญา เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๘๒] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัยอยู กลาวอยางนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กลาวอยางนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ปญจกะทุกกฏ   
        ภิกษุผูอันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู ตามสิกขาบทท่ีมิไดทรงบัญญัติไว กลาวอยางนี้วา   
สิกขาบทนี้ ไมเปนไปเพื่อความขัดเกลา ไมเปนไปเพื่อความกําจัด ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส    
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ไมเปนไปเพื่อความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร และซํ้าพูดวา แนะเธอ เธอจักยัง   
ไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษุอ่ืน ผูฉลาด ผูทรงวินัย เปนบัณฑิต   
มีปญญา เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุผูอันอนุปสัมบันวากลาวอยูตามสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวก็ตาม ท่ีมิไดทรงบัญญัติไว   
ก็ตาม พูดอยางนี้วา สิกขาบทนี้ ไมเปนเพือ่ความขัดเกลา ไมเปนไปเพือ่ความกําจดั ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใส ไมเปนไปเพื่อความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร, และซํ้า   
กลาววา แนะเธอ ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษอ่ืุน   
ผูฉลาด ผูทรงวินัย เปนบัณฑิต มีปญญา เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ดังนี้, ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน กลาวอยางนัน้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัยอยู กลาวอยางนัน้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กลาวอยางนั้น ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        [๖๘๓] บทวา ผูศึกษาอยู คือ ผูใครจะสําเหนียก.   
        บทวา ควรรูท่ัวถึง คือ ควรทราบไว.   
        บทวา ควรสอบถาม คือ ควรไตถามดู วาสิกขาบทนี้เปนอยางไร สิกขาบทนี้มีเนือ้   
ความเปนอยางไร.   
        บทวา ควรตริตรอง คือ ควรคิด ควรพนิิจ.   
        คําวา นี้เปนสามีจิกรรมในเร่ืองนั้น ความวา นีเ้ปนความถูกยิ่งในเรื่องนั้น.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๘๔] ภกิษุกลาววา จกัรู จักสําเหนยีก ดังนี้ ๑ ภิกษวุกิลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สหธรรมิกวรรค สิกขาบท ท่ี ๑ จบ.   
                                ___________    
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                        ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๖๘๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวนิัยกถา ทรงพรรณนา   
คุณแหงพระวนิัย ตรัสอานิสงสแหงการเรียนพระวินยั ทรงยกยองโดยเฉพาะทานอุบาลีเนืองๆ   
แกภกิษุท้ังหลาย โดยอเนกปริยาย ภิกษุท้ังหลายพากนักลาววา พระผูมีพระภาคตรัสวนิัยกถา   
ทรงพรรณนาคุณแหงพระวนิัย ตรัสอานิสงสแหงการเรียนพระวินัย ทรงยกยองโดยเฉพาะทาน   
พระอุบาลีเนืองๆ โดยอเนกปริยาย อาวุโสท้ังหลาย ดั่งนัน้ พวกเราพากนัเลาเรียนพระวินัย   
ในสํานักทานพระอุบาลีเถิด ก็ภิกษุเหลานัน้มากเหลา เปนเถระก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนนวกะ   
ก็มี ตางพากนัเลาเรียนพระวนิัยในสํานักทานพระอุบาลี.   
        สวนพระฉัพพัคคียไดหารือกันวา อาวโุสท้ังหลาย บัดนี้ ภกิษุเปนอันมาก ท้ังเถระ   
มัชฌิมะและนวกะ พากนัเลาเรียนพระวินยัในสํานักทานพระอุบาลี ถาภิกษเุหลานี้จกัเปนผูรูพระ-   
บัญญัติในพระวินยั ทานจกัฉุดกระชากผลักไสพวกเราไดตามใจชอบ อยากระนั้นเลย พวกเรา   
จงชวยกันกนพระวนิัยเถิด เม่ือตกลงดั่งนัน้ พระฉัพพัคคียจึงเขาไปหาภิกษุท้ังหลาย กลาว   
อยางนี้วา จะประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ท่ียกข้ึนแสดงแลว ชางเปนไป   
เพื่อความรําคาญ เพื่อความลําบาก เพื่อความยุงเหยิงนีก่ระไร.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย   
จึงไดพากันกนพระวินัยเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบพระฉัพพัคคียวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ขาววา พวกเธอชวยกันกน   
วินัย จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดพากัน   
กนวนิัยเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส   
หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๑. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด เม่ือมีใครสวดปาติโมกขอยู กลาวอยางนี้วา   
ประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็กนอยเหลานี้ท่ีสวดข้ึนแลว ชางเปนไปเพื่อความรําคาญ   
เพื่อความลําบาก เพื่อความยุงเหยิงนี่กระไร เปนปาจิตตีย เพราะกนสิกขาบท.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๘๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        คําวา เม่ือมีใครสวดปาติโมกขอยู ความวา เม่ือมีผูใดผูหนึ่งยกปาติโมกขข้ึนแสดง   
อยูก็ดี ใหผูอ่ืนยกข้ึนแสดงอยูก็ดี ทองบนอยูก็ดี.   
        คําวา กลาวอยางนี้ ความวา กนพระวนิัยแกอุปสัมบันวา กจ็ะประโยชนอะไรดวย   
สิกขาบทเล็กๆ นอยๆ เหลานีท่ี้ยกข้ึนแสดงแลว ชางเปนไปเพื่อความรําคาญ เพื่อความ   
ลําบาก เพื่อความยุงเหยิงนีก่ระไร ความรําคาญ ความลําบาก ความยุงเหยิง ยอมมีแกพวก   
ภิกษจุําพวกท่ีเลาเรียนพระวนิัยนี้ แตจําพวกท่ีไมเลาเรียนหามีไม สิกขาบทนี้พวกทานอยายกข้ึน   
แสดงดีกวา สิกขาบทนี้พวกทานไมสําเหนยีกดกีวา สิกขาบทน้ีพวกทานไมเรียนดีกวา สิกขาบท   
นี้พวกทานไมทรงจําดีกวา พระวินยัจะไดสาบสูญ หรือภิกษุพวกนีจ้ะไดไมรูพระบัญญัติ ดังน้ี   
เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
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                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๘๗] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน กนพระวินัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย กนพระวินัย ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กนพระวินยั ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ปญจกะทุกกฏ   
        ภิกษกุนธรรมอยางอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษกุนพระวนิัยหรือพระธรรมอยางอ่ืนแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน กนพระวินยั ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย กนพระวินัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กนพระวนิัย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๘๘] ภกิษุผูไมประสงคจะกน พูดตามเหตุวา นิมนตทานเรียนพระสูตร พระคาถา   
หรือพระอภิธรรมไปกอนเถิด ภายหลังจึงคอยเรียนพระวินัย ดังนี้ ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ   
                                ___________    
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                        ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๖๘๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระฉัพพัคคีย ประพฤติอนาจารแลวต้ังใจ   
อยูวา ขอภิกษท้ัุงหลายจงทราบวา พวกเราเปนผูตองอาบัติดวยอาการท่ีไมรู แลวเม่ือพระวนิัยธร   
ยกปาติโมกขข้ึนแสดง กลาวอยางนี้วา พวกผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา ธรรมแมนี้ก็มาในพระ   
สูตร เนื่องในพระสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดอืน บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียเม่ือพระวนิัยธรสวดปาติโมกขอยู กลาวอยางนี้วา   
พวกผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา ธรรมแมนี้กม็าในพระสูตร เนื่องในพระสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่ง   
เดือน ดังนี้ ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา เม่ือพระวินยัธร   
สวดปาติโมกขอยู พวกเธอไดกลาวอยางนีว้า ธรรมแมนีก้็มาในสูตร เนื่องในสูตร มาสูอุเทศ   
ทุกกึ่งเดือน ดงันี้ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอเม่ือพระ   
วินัยธรสวดปาติโมกขอยู จึงกลาวอยางนี้วา พวกผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา ธรรมแมนี้ก็มาใน   
สูตร เนื่องในสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ดังนี้เลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 579 
                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๒. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด เม่ือพระวนิัยธรสวดปาติโมกขอยูทุกกึ่งเดือน   
กลาวอยางนี้วา ฉันเพ่ิงรูเดีย๋วนี้เองวา เออ ธรรมแมนี้ก็มาแลวในสูตร เนื่องแลว   
ในสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ถาภิกษุท้ังหลายอื่นรูจักภิกษนุั้นวา ภิกษุนี้เคยน่ังเม่ือ   
ปาติโมกขกําลังสวดอยู ๒-๓ คราวมาแลว กลาวอะไรอีก อันความพนดวยอาการท่ี   
ไมรู หามีแกภกิษุนั้นไม พึงปรับเธอตามธรรมดวยอาบัตท่ีิตองในเร่ืองนั้น และพึง   
ยกความหลงข้ึนแกเธอเพิ่มอีกวา แนะเธอ ไมใชลาภของเธอ เธอไดไมดีแลว ดวย   
เหตุวาเม่ือปาติโมกขกําลังสวดอยู เธอหาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดไีม นี้เปน   
ปาจิตตีย ในความเปนผูแสรงทําหลงน้ัน.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๙๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ทุกกึ่งเดือน คือ ทุกวันอุโบสถ.   
        บทวา เม่ือพระวนิัยธรกาํลังสวดปาติโมกขอยู คือ เม่ือภิกษกุําลังยกปาติโมกข   
ข้ึนแสดงอยู.   
        บทวา กลาวอยางนี้ ความวา ภกิษุประพฤติอนาจารมาแลว ตั้งใจอยูวา ขอภิกษุท้ัง   
หลายจงรูวา เราเปนผูตองอาบัติดวยอาการที่ไมรู เม่ือภิกษุกําลังสวดปาติโมกขอยู กลาวอยางนี้   
วา ผมเพ่ิงทราบเด๋ียวนี้เองวา เออ ธรรมแมนี้ก็มาในพระสูตร เนื่องแลวในพระสูตร มา   
สูอุเทศทุกกึ่งเดือน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.   
        [๖๙๑] คําวา ถา ... นั้น อธิบายวา ภกิษุเหลาอ่ืนรูจกัภิกษุผูปรารถนาแสรงทําหลงวา   
ภิกษนุี้เคยนั่งเม่ือพระวนิัยธรสวดปาติโมกขอยู ๒-๓ คราวมาแลว พูดมากไปทําไมอีก อัน   
ความพนจากอาบัติดวยอาการท่ีไมรู หามีแกภิกษุนัน้ไม พึงปรับเธอตามธรรมดวยอาบัติท่ีตอง   
เพราะประพฤติอนาจารนั้น และพึงยกความหลงขึ้นแกเธอเพ่ิมอีก.    
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพึงยกข้ึนอยางนี้:-   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                        กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้ เม่ือพระวนิัยธรสวด   
ปาติโมกขอยู หาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดวยดีไม ถาความพรอมพรั่งของสงฆ   
ถึงท่ีแลว สงฆพึงยกความหลงข้ึนแกภิกษุมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ.   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภกิษมีุช่ือนี้ผูนี้ เม่ือพระวนิัยธรสวด   
ปาติโมกขอยู หาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดวยดีไม สงฆยกความหลงข้ึนแกภิกษุ   
มีช่ือนี้ การยกความหลงข้ึนแกภกิษุผูมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง   
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด ความหลงอันสงฆยกข้ึนแกภกิษุมีช่ือนี้แลว   
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.   
                                บทภาชนีย   
        [๖๙๒] เม่ือสงฆยังไมยกความหลงข้ึน ภิกษุแสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เม่ือสงฆยกความหลงข้ึนแลว ภิกษุยังแสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๙๓] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุมีความสงสัย แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ติกะทุกกฏ   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทุกกฏ.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 581 
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษมีุความสงสัย แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมไมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๙๔] ภกิษุยังไมไดฟงโดยพิสดาร ๑ ภิกษฟุงโดยพสิดารไมถึง ๒-๓ คราว ๑ ภิกษุ   
ผูไมปรารถนาจะแสรงทําหลง ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                                ___________    
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                        ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๖๙๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคีย โกรธ นอยใจ ใหประหาร   
แกพระสัตตรสวัคคีย พระสัตตรสวัคคียรองไห ภกิษุท้ังหลายถามวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทาน   
รองไหทําไม?   
        พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พระฉัพพัคคียเหลานี้โกรธ นอยใจ ให   
ประหารแกพวกผม.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย   
จึงไดโกรธ นอยใจ ใหประหารแกภิกษุท้ังหลายเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอโกรธ   
นอยใจ ใหประหารแกภกิษท้ัุงหลาย จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโกรธ   
นอยใจ ใหประหารแกภกิษท้ัุงหลายเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือม   
ใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ นอยใจ ใหประหารแกภิกษุ เปนปาจติตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๖๙๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิษุอ่ืน.   
        คําวา โกรธ นอยใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.   
        คําวา ใหประหาร ความวา ใหประหารดวยกายก็ดี ดวยของเนื่องดวยกายก็ดี ดวย   
ของท่ีโยนไปก็ดี โดยท่ีสุด แมดวยกลีบอุบล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๖๙๗] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน โกรธ นอยใจ ใหประหาร ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โกรธ นอยใจ ใหประหาร ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โกรธ นอยใจ ใหประหาร ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                จตุกกะทุกกฏ   
        ภิกษุโกรธ นอยใจ ใหประหาร แกอนปุสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๖๙๘] ภกิษุถูกใครๆ เบียดเบียน ประสงคจะปองกนัตัว ใหประหาร ๑ ภิกษุวกิล   
จริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        __________    
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                        ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๖๙๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียโกรธ นอยใจ เง้ือหอกคือฝา   
มือข้ึนแกพระสัตตรสวัคคีย พระสัตตรสวคัคีย หลบประหารแลวรองไห ภิกษุท้ังหลายถามวา   
อาวุโสท้ังหลาย พวกทานรองไห ทําไม?   
        พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พระฉัพพัคคียเหลานี้โกรธ นอยใจ เง้ือ   
หอกคือฝามือข้ึนแกพวกผม.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย   
จึงไดโกรธ นอยใจ เง้ือหอกคือฝามือข้ึนแกภิกษุท้ังหลายเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอโกรธ   
นอยใจ เง้ือหอกคือฝามือข้ึนแกภกิษุท้ังหลาย จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโกรธ   
นอยใจ เง้ือหอกคือฝามือข้ึนแกภกิษุท้ังหลายเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ข้ึนแสดงอยางนี ้วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ นอยใจ เง้ือหอกคือฝามือข้ึนแกภิกษ ุเปน   
ปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๐๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิษุอ่ืน.   
        คําวา โกรธ นอยใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.   
        คําวา เง้ือหอกคือฝามือข้ึน ความวา เงือดเง้ือกายก็ดี ของเนื่องดวยกายก็ดี โดย   
ท่ีสุดแมกลีบอุบล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๗๐๑] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน โกรธ นอยใจ เง้ือหอกคือฝามือข้ึน   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โกรธ นอยใจ เง้ือหอกคือฝามือข้ึน ตองอาบัติปาจิตตีย   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โกรธ นอยใจ เง้ือหอกคือฝามือข้ึน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                จตุกกะทุกกฏ   
        ภิกษุ โกรธ นอยใจ เง้ือหอกคือฝามือข้ึนแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย ...  ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๐๒] ภิกษุถูกใครๆ เบียดเบียน ประสงคจะปองกนัตัว เง้ือหอกคือฝามือข้ึน ๑   
ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.    
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                        ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๐๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียโจทภกิษุดวยอาบัติสังฆาทิเสส   
ไมมีมูล บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึง   
ไดโจทภกิษดุวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอโจท   
ภิกษดุวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโจท   
ภิกษดุวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด กําจัดซ่ึงภกิษดุวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได เปน   
ปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๐๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...    
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        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ซ่ึงภิกษุ คือ ซ่ึงภกิษุอ่ืน.   
        ท่ีช่ือวา หามูลมิได คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ.   
        บทวา ดวยอาบัติสังฆาทิเสส คือ ดวยอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท สิกขาบทใด   
สิกขาบทหนึ่ง.   
        บทวา กําจัด คือ โจทเองก็ดี ใหผูอ่ืนโจทก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๗๐๕] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ตอง   
อาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
                                ปญจกะทุกกฏ   
        ภิกษุโจทดวยอาจารวิบัติก็ดี ดวยทิฏฐิวิบัติก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษุโจทอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน โจท ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โจท ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โจท ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๐๖] ภกิษุสําคัญวามีมูล โจทเองก็ด ีใหผูอ่ืนโจทกด็ี ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภกิษุ   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.    
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                        ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๐๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแกลงกอความรําคาญใหแก   
พระสัตตรสวคัคีย ดวยพูดวา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา สงฆ   
ไมพึงอุปสมบทบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ดังนี้ ก็พวกทานมีอายุหยอน ๒๐ ป อุปสมบทแลว   
พวกทานเปนอนุปสัมบันของพวกเรา กระมัง พระสัตตรสวัคคียเหลานั้นรองไห.   
        ภิกษุท้ังหลาย จึงถามอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานรองไหทําไม?   
        พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พระฉัพพัคคียเหลานีแ้กลงกอความรําคาญให   
แกพวกผม.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย   
จึงไดแกลงกอความรําคาญใหแกภิกษุท้ังหลายเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอแกลง   
กอความรําคาญใหแกภกิษุท้ังหลาย จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดแกลง   
กอความรําคาญใหแกภกิษุท้ังหลายเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใส   
ของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด แกลงกอความรําคาญแกภิกษุดวยหมายวา ดวย   
เชนนี้ ความไมผาสุกจักมีแกเธอแมครูหนึง่ ทําความหมายอยางนีเ้ทานัน้แลใหเปน   
ปจจัย หาใชอยางอ่ืนไม เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๐๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิษุรูปอ่ืน.   
        บทวา แกลง คือรูอยู รูดีอยู จงใจ ตั้งใจ ละเมิด   
        บทวา กอความรําคาญ ความวา กอความรําคาญเปนตนวา ชะรอยทานมีอายุหยอน   
๒๐ ฝน อุปสมบทแลว ชะรอยทานบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแลว ชะรอยทานดื่มน้ําเมาแลว   
ชะรอยทานนั่งในท่ีลับกับมาตุคามแลว ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        คําวา ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจยั หาใชอยางอ่ืนไม คือ   
ไมมีเหตุอะไรอื่นท่ีจะกอความรําคาญให.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๗๐๙] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน แกลงกอความรําคาญให ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย แกลงกอความรําคาญให ตองอาบัตปิาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน แกลงกอความรําคาญให ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                จตุกกะทุกกฏ   
        ภิกษแุกลงกอความรําคาญใหแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.    
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        อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๑๐] ภกิษุไมประสงคจะกอความรําคาญ พูดแนะนําวา ชะรอยทานจะมีอายุไมครบ   
๒๐ ฝน อุปสมบทแลว ชะรอยทานจะบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแลว ชะรอยทานจะดื่มน้ําเมาแลว   
ชะรอยทานจะนั่งในท่ีลับกับมาตุคามแลว ทานจงรูไวเถิดวา ความรําคาญใจในภายหลังอยาไดมี   
แกทาน ดังนี้ ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        _______________    
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                        ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๑๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภกิษุมีศีลเปนที่รัก   
        พวกภิกษมีุศีลเปนที่รักกลาวสนทนากันอยูอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย พระฉัพพคัคีย   
พวกนี้เปนอลัชชี พวกเราไมอาจจะทะเลาะกับพระพวกนีไ้ด.   
        พระฉัพพัคคียกลาวตออยางนี้วา อาวโุสท้ังหลาย ทําไม พวกทานจึงไดเรียกพวกเราดวย   
ถอยคําวาอลัชชี.   
        พวกภิกษผูุมีศีลเปนที่รักถามวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานไดยินมาแตท่ีไหน?   
        พระฉัพพัคคียตอบวา เรายืนแอบฟงพวกทานอยู.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เม่ือภิกษุท้ังหลายเกดิ   
หมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดยืนแอบฟงอยูเลา แลว   
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา เม่ือภิกษุท้ัง   
หลายเกดิหมางกัน เกดิทะเลาะกัน ถึงการววิาทกัน พวกเธอไดยืนแอบฟงอยู จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย เม่ือภกิษุท้ังหลายเกดิ   
หมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ไฉนพวกเธอจึงไดยืนแอบฟงอยูเลา การกระทํา   
ของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใส   
ยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 592 
                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด เม่ือภิกษุท้ังหลายเกิดหมางกนั เกิดทะเลาะกัน   
ถึงการวิวาทกนั ยืนแอบฟงดวยหมายวาจกัไดฟงคําท่ีเธอพูดกัน ทําความหมายอยางนี ้  
เทานั้นแลใหเปนปจจยั หาใชอยางอ่ืนไม เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๑๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ี   
ทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา เม่ือภิกษุท้ังหลาย ไดแก ภิกษพุวกอ่ืน.   
        คําวา เกิดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน คือเกิดอธิกรณข้ึน.   
        คําวา ยืนแอบฟง คือ เดนิไปดวยความตั้งใจวา เราจักฟงคําของภิกษเุหลานี้ แลวจัก   
ทวง จักเตือน จักฟอง จกัใหสํานึก จักทําใหเกอเขิน ดังนี ้ตองอาบัติทุกกฏ ยืนอยูในท่ีใด   
ไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เม่ือเดินไปขางหลัง รีบเดินใหทันดวยต้ังใจวา จักฟง ตองอาบัติทุกกฏ ยืนอยูในท่ีใด   
ไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เม่ือเดินไปขางหนา ลดเดินใหชาลงดวยต้ังใจวา จกัฟง ตองอาบัติทุกกฏ ยืนอยูในท่ีใด   
ไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บังเอิญเดนิผานมาถึงสถานท่ีท่ีภิกษยุนืก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี เม่ือเขาพูดงุบงิบกันอยู   
ตองกระแอมไอใหเขารูตัว ถาไมกระแอมไอ หรือไมใหเขารูตัว ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        คําวา ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจยั หาใชอยางอ่ืนไม ความวา   
ไมมีเหตุอะไรอื่นท่ีจะยืนแอบฟงความ.    
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                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๗๑๓] อุปสัมบัน ภิกษสํุาคัญวาอุปสัมบัน ยืนแอบฟง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย ยืนแอบฟง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ยืนแอบฟง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                จตุกกะทุกกฏ   
        ภิกษยุืนแอบฟงถอยคําของอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๑๔] ภกิษุเดนิไปหมายวา จกัฟงถอยคําของภิกษุเหลานี้แลว จกังด จักเวน จัก   
ระงับ จักเปล้ืองตน ดังนี้ ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        ________________    
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                        ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๑๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจารแลว เม่ือ   
การกสงฆทํากรรมแกภกิษุแตละรูปอยู ยอมคัดคาน คร้ันสงฆประชุมกันดวยกรรมบางอยางท่ีสงฆ   
จะตองทํา พระฉัพพัคคียสาละวนทําจีวรกรรมกันอยู ไดใหฉันทะไปแกพระรูปหนึ่ง ทันใด สงฆ   
จึงกลาววา อาวุโสท้ังหลาย ภิกษุรูปนี้เปนพวกพระฉัพพคัคียมารูปเดียว ฉะนัน้ พวกเราจะทํา   
กรรมแกเธอ ดงันี้ แลวไดทํากรรมแกพระฉัพพัคคียรูปน้ัน เม่ือเสร็จแลว ภกิษุฉัพพัคคียรูปน้ัน   
ไดเขาไปหาพระฉัพพัคคีย พระฉัพพัคคียถามภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส สงฆไดทําอะไร?   
        ภิกษุรูปน้ันตอบวา สงฆไดทํากรรมแกผม ขอรับ.   
        พระฉัพพัคคียกลาววา อาวุโส เราไมไดใหฉันทะไปเพ่ือหมายถึงกรรมนี้วา สงฆจักทํา   
กรรมแกทาน ถาเราทราบวา สงฆจักทํากรรมแกทาน เราจะไมพึงใหฉันทะไป.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย   
ใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว จึงไดถึงความบนวาในภายหลังเลา ... แลวกราบทูลเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอใหฉันทะ   
เพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ไดถึงความบนวาในภายหลัง จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอใหฉันทะ   
เพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว จึงไดถึงความบนวาในภายหลังเลา การกระทําของพวกเธอนั่น    
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ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ี   
เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด ใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ถึงธรรมคือ   
ความบนวาในภายหลัง เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๑๖] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
                        กรรมอันเปนธรรม ๔ อยาง   
        ท่ีช่ือวา กรรมอันเปนธรรม ไดแก อุปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑   
ญัตติจตุตถกรรม ๑ ท่ีสงฆทําแลวตามธรรม ตามวินยั ตามสัตถุศาสน นี้ช่ือวากรรมอัน   
เปนธรรม.   
        ภิกษใุหฉันทะไปแลว บนวา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๗๑๗] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ใหฉันทะไปแลว บนวา   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ใหฉันทะไปแลว บนวา ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ใหฉันทะไปแลว บนวา ไมตองอาบัติ.    
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        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๑๘] ภกิษุรูอยูวา สงฆทํากรรมโดยไมถูกธรรม เปนพวกหรือทําแกภกิษุมิใชผูควร   
แกกรรม บนวา ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ________________    
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                ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๑๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น สงฆประชุมกันดวยกรรมบางอยางท่ีสงฆ   
จะตองทํา พระฉัพพัคคียสาละวนทําจีวรกรรมกันอยู ไดใหฉันทะไปแกภิกษุรูปหนึ่ง ถึงก็พอดี   
สงฆตั้งญัตติแลววา สงฆประชุมกันเพื่อประสงคทํากรรมใด พวกเราจกัทํากรรมน้ัน ดังนี้.   
        ภิกษุรูปน้ันจึงพูดข้ึนวา ภิกษเุหลานี้ทํากรรมแกภิกษแุตละรูปอยางนี้ พวกทานจกัทํา   
กรรมแกใครกนั แลวไมใหฉันทะ ลุกจากอาสนะหลีกไป.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุเม่ือเร่ือง   
อันจะพึงวินจิฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ จึงไดไมใหฉันทะ ลุกจากอาสนะหลีกไปเลา แลวกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ ขาววา เม่ือเร่ืองอันจะพึงวนิิจฉัย   
ยังเปนไปอยูในสงฆ เธอไมใหฉันทะ ลุกจากอาสนะหลีกไป จริงหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอเม่ือเร่ืองอันจะพึงวนิิจฉัย   
ยังเปนไปอยูในสงฆ จึงไดไมใหฉันทะ ลุกจากอาสนะหลีกไปเลา การกระทําของเธอนั่น   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ี   
เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๑๒๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด เม่ือเร่ืองอันจะพึงวินจิฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ   
ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๒๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา เร่ืองอันจะพึงวนิิจฉัยในสงฆ ไดแก เร่ืองท่ีโจทกจําเลยแจงไวแลว แต   
ยังไมไดวินจิฉัย ๑ ตั้งญัตติแลว ๑ กรรมวาจายังสวดคางอยู ๑   
        คําวา ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย คือ ตั้งใจวา ไฉน กรรมนี้   
พึงกําเริบ พึงเปนวรรค พึงทําไมได ดังน้ีแลว ลุกเดินไป ตองอาบัติทุกกฏ กําลังละหตัถบาส   
แหงท่ีชุมนุมสงฆ ตองอาบัติทุกกฏ ละหัตถบาสไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
        [๗๒๑] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ไมใหฉันทะแลวลุกจากอาสนะ   
หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัยอยู ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป  ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสนะ   
หลีกไป ไมตองอาบัติ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสุงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมไมเปนธรรม ไมตองอาบัติ.    
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                                อนาปตติวาร   
        [๗๒๒] ภิกษุคิดเหน็วา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง หรือการวิวาท   
จักเกดิแกสงฆ ดังนี้แลวหลีกไป ๑ ภกิษุคิดเห็นวา สงฆจกัแตกแยกกัน หรือจักราวรานกัน   
ดังนี้แลวหลีกไป ๑ ภกิษุคิดเห็นวา สงฆจกัทํากรรม โดยไมเปนธรรม เปนวรรค หรือจกัทํา   
กรรมแกภิกษมิุใชผูควรแกกรรม ดังนี้แลวหลีกไป ๑ ภิกษุเกิดอาพาธ หลีกไป ๑ ภิกษุ   
หลีกไปดวยธุระอันจะทําแกภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุปวดอุจจาระปสสาวะแลวหลีกไป ๑ ภิกษไุมตั้งใจ   
จะทํากรรมใหเสีย หลีกไปดวยคิดวาจะกลับมาอีก ๑  ภกิษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        ________________    
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                ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑   
                        เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร   
        [๗๒๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อัน   
เปนสถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตร   
จัดเสนาสนะและแจกอาหารแกสงฆ แตทานเปนผูมีจวีรเกา. สมัยนั้น มีจีวรผืนหนึ่งเกดิข้ึน   
แกสงฆ สงฆจึงไดถวายจีวรผืนนั้นแกทานพระทัพพมัลลบุตร พวกพระฉัพพัคคียพากนัเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ภกิษุท้ังหลายนอมลาภของสงฆไปตามชอบใจ.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย   
กับสงฆผูพรอมเพรียงกนัใหจีวรไปแลว ภายหลังจึงไดถึงธรรมคือบนเลา แลวกราบทลูเร่ือง   
นั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอกับสงฆ   
ผูพรอมเพรียงกันใหจวีรแลว ภายหลังถึงธรรมคือบน จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอกับสงฆ   
ผูพรอมเพรียงกันใหจวีรแลว ภายหลังจึงไดถึงธรรมคือบนเลา การกระทําของพวกเธอนั่น   
ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชน   
ท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๐. ๑๑. อนึ่ง ภิกษุใด กับสงฆผูพรอมเพรียงกนั ใหจีวรแกภิกษแุลว   
ภายหลังถึงธรรมคือบนวา ภกิษุท้ังหลายนอมลาภของสงฆไปตามชอบใจ เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๒๔] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        สงฆท่ีช่ือวา พรอมเพรียงกัน คือ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน.   
        ท่ีช่ือวา จวีร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซ่ึงเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป   
เปนอยางตํ่า.   
        บทวา ให คือ ตนเองก็ให.   
        ท่ีช่ือวา ตามชอบใจ คือ ตามความท่ีเปนไมตรีกัน ตามความท่ีเคยเห็นกนั ตาม   
ความท่ีเคยคบกัน ตามความที่รวมอุปชฌายกัน ตามความท่ีรวมอาจารยกัน.   
        ท่ีช่ือวา ของสงฆ คือ ท่ีเขาถวายแลว ท่ีเขาสละแลว แกสงฆ.   
        ท่ีช่ือวา ลาภ ไดแก จวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัย   
ของภิกษไุข โดยท่ีสุดแมกอนจุรณ ไมชําระฟน ดวยชายผา.   
        คําวา ภายหลังถึงธรรมคือบน ความวา เม่ือใหจวีรแกอุปสัมบันท่ีสงฆสมมติใหเปน   
ผูจัดเสนาสนะก็ดี ใหเปนผูแจกอาหารกด็ี ใหเปนผูแจกยาคูก็ดี ใหเปนผูแจกผลไมกด็ี   
ใหเปนผูแจกของเค้ียวก็ดี ใหเปนผูแจกของเล็กนอยก็ดี แลวบน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๗๒๕] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม เม่ือใหจวีรแลว บน ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.    
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        กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย เม่ือใหจีวรแลว บน ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม เม่ือใหจวีรแลว บน ตองอาบัติ-   
ปาจิตตีย.   
                                ฉักกะทุกกฏ   
        ใหบริขารอยางอ่ืนแลว บน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ใหจวีรหรือบริขารอยางอ่ืนแกอุปสัมบัน ผูท่ีสงฆไมไดสมมติใหเปนผูจัดเสนาสนะ   
ใหเปนผูแจกอาหาร ใหเปนผูแจกยาคู ใหเปนผูแจกผลไม ใหเปนผูแจกของเค้ียว หรือใหเปน   
ผูแจกของเล็กนอยแลว บน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เม่ือใหจวีรหรือบริขารอยางอ่ืนแกอนปุสัมบันผูท่ีสงฆสมมติก็ดี ไมไดสมมติก็ดี ใหเปน   
ผูจัดเสนาสนะ ใหเปนผูแจกอาหาร ใหเปนผูแจกยาคู ใหเปนผูแจกผลไม ใหเปนผูแจก   
ของเค้ียว หรือใหเปนผูแจกของเล็กนอยแลว บน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษมีุความสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        กรรมไมเปนธรรม ภิกษสํุาคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๒๖] ภิกษุบนวา สงฆมีปกติทําโดยฉันทาคติ ... โทสาคติ ... โมหาคติ ... ภยาคติ   
จะประโยชนอะไรดวยจวีรท่ีใหแลวแกภกิษุนั้น แมเธอไดไปแลวก็จกัท้ิงเสีย จักไมใชสอยโดย   
ชอบธรรม ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑ จบ.    
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                        ____________   
                ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๒๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ในพระนครสาวัตถี มีชาวบานหมูหนึ่งได   
จัดอาหารพรอมทั้งจีวรไวเพือ่สงฆ ดวยหมายใจวา ใหทานฉันแลวจักใหครองจีวร. คร้ังนั้นแล   
พวกพระฉัพพคัคียไดเขาไปหาชาวบานหมูนั้นแลวกลาววา ทานท้ังหลาย ขอจงถวายจีวรเหลานี้   
แกภกิษพุวกนีเ้ถิด.   
        ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา พวกกระผมจัดถวายไมได เพราะพวกกระผมได   
จัดอาหารพรอมทั้งจีวรไวเพือ่สงฆ ทุกๆ ป.   
        พระฉัพพัคคียกลาววา ทานท้ังหลาย ทายกผูถวายแกสงฆมีจํานวนมาก อาหารสําหรับ   
สงฆก็มีมาก ภกิษุเหลานี้อาศัยพวกทาน เหน็อยูแตพวกทาน จึงอยูในท่ีนี้ หากพวกทานจักไม   
ใหแกภกิษุเหลานี้ ก็บัดนี้ ใครเลาจักใหแกภกิษุเหลานี้ ขอทานท้ังหลาย จงใหจีวรเหลานี้แกภิกษุ   
พวกนี้เถิด.   
        เม่ือชาวบานพวกนั้นถูกพระฉัพพัคคียแคนได จึงไดถวายจวีรตามท่ีไดจัดไวแกพวก   
พระฉัพพัคคียไป แลวอังคาสสงฆดวยอาหารอยางเดยีว. บรรดาภิกษท่ีุทราบวา อาหารพรอมท้ัง   
จีวรท่ีเขาจดัไวถวายสงฆมี แตไมทราบวา เขาไดถวายจีวรแกพระฉัพพคัคียไปแลว ไดกลาวข้ึน   
อยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอจงถวายจวีรแกสงฆเถิด.   
        ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา จวีรตามท่ีไดจดัไวไมมี เจาขา เพราะพระคุณเจา   
เหลาฉัพพัคคียไดนอมไปเพื่อพระคุณเจาเหลาฉัพพัคคียดวยกันแลว.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย   
รูอยู จึงไดนอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคลเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.    
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                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู   
นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จงึได   
นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคลเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ   
ความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๑. ๑๒. อนึ่ง ภกิษใุด รูอยู นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อ   
บุคคล เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๒๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รูอยู คือรูเอง หรือคนอ่ืนบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.   
        ท่ีช่ือวา จะถวายสงฆ คือเขาจะใหอยูแลว จะบริจาคอยูแลวแกสงฆ.   
        ท่ีช่ือวา ลาภ ไดแกจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษุไข   
โดยท่ีสุดแมกอนจุรณ ไมชําระฟน ดวยชายผา.   
        ท่ีช่ือวา เขานอมไป คือ เขาไดเปลงวาจาไววา จกัถวาย จักทํา ภิกษนุอมมาเพ่ือ   
บุคคล ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                                บทภาชนีย   
        [๗๒๙] ลาภท่ีเขานอมไปแลว ภกิษุสําคัญวาเขานอมไปแลว นอมมาเพ่ือบุคคล   
ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ลาภท่ีเขานอมไปแลว ภกิษุสงสัยอยู นอมมาเพ่ือบุคคล ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ลาภท่ีเขานอมไปแลว ภกิษุสําคัญวาเขาไมไดนอมไป นอมมาเพ่ือบุคคล ไมตองอาบัติ.   
        ลาภท่ีเขานอมไปเพื่อสงฆ ภิกษนุอมมาเพ่ือสงฆหมูอ่ืนก็ดี เพื่อเจดียกด็ี ตอง   
อาบัติทุกกฏ.   
        ลาภท่ีเขานอมไปเพื่อเจดีย ภกิษนุอมมาเพ่ือเจดยีอ่ืนก็ดี เพ่ือสงฆก็ดี เพื่อบุคคลก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ลาภท่ีเขานอมไปเพื่อบุคคล ภิกษุนอมมาเพ่ือบุคคลอ่ืนก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อเจดียก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ลาภท่ีเขายังไมไดนอมไป ภิกษุสําคัญวาเขานอมไปแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ลาภท่ีเขายังไมไดนอมไป ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ลาภท่ีเขายังไมไดนอมไป ภิกษุสําคัญวาเขายังไมไดนอมไป ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๓๐] ภกิษุ เม่ือทายกถามวา จะถวายท่ีไหน ตอบวา ไทยธรรมของพวกทาน พงึได   
รับการใชสอย พึงไดรับการปรับปรุง หรือพึงต้ังอยูไดนานในท่ีใด กห็รือจิตของพวกทานเล่ือมใส   
ในท่ีใด ก็จงถวายในท่ีนัน้เถิด ดังนี้ ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒ จบ.   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๘ จบ.   
                                ___________    
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                                หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. สหธัมมิกสิกขาบท                  วาดวยการวากลาวโดยถูกธรรม   
        ๒. ววิัณณนสิกขาบท                   วาดวยการกนสิกขาบท   
        ๓. โมหนสิกขาบท                    วาดวยการแสรงทําหลง   
        ๔. ปหารทานสิกขาบท                 วาดวยการใหประหาร   
        ๕. ตลสัตติกสิกขาบท                  วาดวยการเง้ือหอกคือฝามือ   
        ๖. อมูลกสิกขาบท                    วาดวยการโจทดวยอาบัติไมมีมูล   
        ๗. สัญจิจจสิกขาบท                   วาดวยการแกลงกอความรําคาญ   
        ๘. อุปสสุติสิกขาบท                   วาดวยการแอบฟง   
        ๙. กัมมปฏิพาหนสิกขาบท             วาดวยการคัดคานกรรม   
        ๑๐. ฉันทาทานสิกขาบท                 วาดวยการไมใหฉันทะ   
        ๑๑. ทัพพสิกขาบท                     วาดวยเร่ืองทานพระทัพพมัลลบุตร   
        ๑๒. ปริณามนสิกขาบท                  วาดวยการนอมลาภสงฆ   
                        ____________    
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                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๙   
                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล   
        [๗๓๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลตรัสส่ังเจาหนาท่ีผูรักษา   
พระราชอุทยานวา ดกูรพนาย เจาจงไปตกแตงอุทยานใหเรียบรอย เราจกัประพาสอุทยาน.   
        เจาหนาท่ีรักษาพระราชอุทยานผูนั้น รับสนองพระบรมราชโองการแลว ตกแตงพระราช-   
อุทยานอยู ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งอยู ณ โคนไมตนหนึ่ง คร้ันแลว จึงเขาเฝาพระเจา   
ปเสนทิโกศล กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชอุทยานเรียบรอยแลว และพระผูมีพระภาคประทับ   
อยู ณ โคนไมในพระราชอุทยานนัน้ พระพุทธเจาขา.   
        ทาวเธอรับส่ังวา ชางเถอะพนาย เราจกัเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันแลวเสด็จไปสู   
พระราชอุทยาน เขาเฝาพระผูมีพระภาค ขณะนัน้มีอุบาสกผูหนึ่งนั่งเฝาพระผูมีพระภาคอยูใกลๆ   
ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นอุบาสกนั้นนัง่เฝาอยูใกลพระผูมีพระภาค ทรงตกพระทัยยืนชะงักอยู   
คร้ันแลวทรงพระดําริวา บุรุษผูนี้คงไมใชคนตํ่าชา เพราะเฝาพระผูมีพระภาคอยูใกลๆ  ได ดังนี้   
แลวเขาไปถวายบังคมพระผูมีพระภาค ประทับนั่ง ณ ราชอาสนอันสมควรสวนขางหนึ่ง.   
        สวนอุบาสกนั้นไมถวายบังคม ไมลุกรับเสด็จพระเจาปเสนทิโกศล ดวยความเคารพ   
ตอพระผูมีพระภาค จึงพระเจาปเสนทิโกศลไมทรงพอพระทัยวา ไฉนบุรุษนี้ เม่ือเรามาแลว   
จึงไมไหว ไมลุกรับ   
        พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงพอพระทัย จึงตรัสข้ึนใน   
ขณะน้ันวา มหาบพิตร อุบาสกผูนี้ เปนพหูสูต เปนคนเลาเรียนพระปริยัติธรรมมาก เปนผู-   
ปราศจากความยินดใีนกามท้ังหลาย.   
        คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลทรงพระดําริวา อุบาสกผูนี้ไมใชเปนคนตํ่าตอย   
แมพระผูมีพระภาคกย็ังตรัสชมเขา แลวรับส่ังกะอุบาสกนั้นวา ดูกรอุบาสก เธอพึงพูดไดตาม   
ประสงคเถิด.    
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        อุบาสกนั้นกราบทูลวา เปนพระมหากรุณาธิคุณอยางลนเกลา ฯ พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระเจาปเสนทิโกศลทรงเห็นแจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา คร้ันพระเจาปเสนทิโกศลอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงให   
ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากท่ีประทับ ถวายบังคม   
พระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.   
        [๗๓๒] ตอมา พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยู ณ พระมหาปราสาทช้ันบน ไดทอด-   
พระเนตรเห็นอุบาสกนั้นเดนิกั้นรมไปตามถนน จึงโปรดใหเชิญตัวมาเฝาแลวรับส่ังวา ดูกรอุบาสก   
ไดทราบวา เธอเปนพหูสูต เปนคนเลาเรียนพระปริยัติธรรมมาก ดีละ อุบาสก ขอเธอจงชวย   
สอนธรรมแกฝายในของเรา.   
        อุบาสกนั้นกราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารูธรรมดวยอํานาจแหงพระคุณเจา   
ท้ังหลาย พระคุณเจาเทานั้น จักสอนธรรมแกฝายในของใตฝาละอองธุลีพระบาทได.   
        พระเจาปเสนทิโกศลรับส่ังข้ึนในขณะนั้นวา อุบาสกพูดจริงแท ดังนี้แลวเขาไปเฝา   
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวประทับนัง่ ณ ราชอาสนอันสมควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา   
ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหภิกษุรูปหนึ่ง ไปเปน   
ผูสอนธรรมแกฝายในของหมอมฉัน พระพุทธเจาขา.   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระเจาปเสนทิโกศลทรงเห็นแจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา คร้ันพระเจาปเสนทิโกศล อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง ให   
ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากท่ีประทับ ถวายบังคม   
พระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณเสด็จกลับไปแลว.   
                ทรงแตงต้ังทานพระอานนทเปนครูสอนธรรม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับส่ังวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น   
เธอจงสอนธรรมแกฝายในของพระเจาแผนดิน.   
        ทานพระอานนท ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลวเขาไปสอนธรรมแกฝายในของพระเจา-   
แผนดินทุกเวลา ตอมาเชาวนัหนึ่ง ทานพระอานนทครองอันตรวาสกแลวถือบาตร จีวร เขาไปสู   
พระราชนิเวศน ขณะนั้น พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยูในหองพระบรรทมกับพระนางมัลลิกาเทวี   
พระนางไดทอดพระเนตรเห็นทานพระอานนทมาแตไกลเทียว จึงผลีผลามลุกข้ึน พระภษูาทรง    
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สีเหลืองเลียนไดเล่ือนหลุด ทานพระอานนทกลับจากสถานท่ีนั้นในทันที ไปถึงอารามแลวแจงเร่ือง   
นั้นแกภกิษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทาน   
พระอานนท ยงัไมไดรับบอกกอนจึงไดเขาสูพระราชฐานช้ันในเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอานนทวา ดกูรอานนท ขาววา เธอไมไดรับบอก   
กอนเขาสูพระราชฐานช้ันใน จริงหรือ?   
        ทานพระอานนททูลรับวา จริง พระพทุธเจาขา.   
                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรอานนท ไฉน เธอยังไมไดรับบอกกอนจึงได   
เขาสูพระราชฐานช้ันในเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา   
แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลาย ดังตอไปนี้.   
                โทษ ๑๐ อยาง ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน   
        [๗๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โทษในการเขาสูพระราชฐานช้ันในมี ๑๐ อยาง ๑๐ อยาง   
อะไรบาง?   
        ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในพระราชฐานชั้นในนี้ พระเจาแผนดนิกําลังประทับอยูในตําหนกั   
ท่ีผทมกับพระมเหสี ภิกษุเขาไปในพระราชฐานช้ันในน้ัน พระมเหสีเหน็ภิกษุแลวทรงยิ้มพราย   
ใหปรากฏกด็ี ภิกษเุห็นพระมเหสีแลวยิ้มพรายใหปรากฏก็ดี ในขอนัน้ พระเจาแผนดินจะทรงระแวง   
อยางนี้วา คนท้ัง ๒ นี้รักใครกันแลว หรือจักรักใครกนัเปนแมนม่ัน นีเ้ปนโทษขอท่ีหนึ่ง ในการ   
เขาสูพระราชฐานช้ันใน.   
        ๒. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพงึกลาวยังมีอยูอีก พระเจาแผนดินทรงมีพระราชกิจ   
มาก ทรงมีพระราชกรณยีะมาก ทรงรวมกบัพระสนมคนใดคนหน่ึงแลวทรงระลึกไมได พระสนม   
นั้นต้ังพระครรภเพราะเหตุท่ีทรงรวมนั้น ในเร่ืองนั้น พระเจาแผนดินจะทรงระแวงอยางนี้วา ใน   
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พระราชฐานช้ันในนี้ คนอ่ืนเขามาไมไดสักคน นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของ   
บรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีสองในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน.   
        ๓. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพงึกลาวยังมีอยูอีก รัตนะบางอยางในพระราชฐาน   
ช้ันในหายไป ในเร่ืองนั้น พระเจาแผนดินจะทรงระแวงอยางนี้วา ในพระราชฐานช้ันในน้ี   
คนอ่ืนสักคนกเ็ขามาไมได นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษ   
ขอท่ีสาม ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน.   
        ๔. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพงึกลาวยังมีอยูอีก ขอราชการลับท่ีปรึกษากนัเปน   
การภายในพระราชฐานช้ันในเปดเผยออกมาภายนอก ในเร่ืองนั้น พระเจาแผนดินจะทรงระแวง   
อยางนี้วา ในพระราชฐานช้ันในน้ี คนอ่ืนสักคนก็เขามาไมได นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปน   
การกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีส่ี ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน.   
        ๕. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพงึกลาวยังมีอยูอีก ในพระราชฐานช้ันใน พระราช-   
โอรสปรารถนาจะปลงพระชนมพระราชบิดา หรือพระราชบิดาปรารถนาจะปลงพระชนมพระราชโอรส   
ท้ัง ๒ พระองคนั้นจะทรงระแวงอยางนีว้า ในพระราชฐานช้ันในนี้ ไมมีใครคนอ่ืนจะเขามาได   
นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีหา ในการเขาสู   
พระราชฐานช้ันใน.   
        ๖. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพงึกลาวยังมีอยูอีก พระเจาแผนดินทรงเล่ือน   
ขาราชการผูดํารงอยูในตําแหนงตํ่าไวในฐานันดรอันสูง พวกชนท่ีไมพอใจการที่ทรงเล่ือนขาราชการ   
ผูนั้นข้ึน จะระแวงอยางนีว้า พระเจาแผนดนิทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทํา   
ของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีหก ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน.   
        ๗. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อน่ึง โทษท่ีจะพงึกลาวยังมีอยูอีก พระเจาแผนดินทรงลดขาราชการ   
ผูดํารงอยูในตําแหนงสูงไวในฐานันดรอันต่ํา พวกชนท่ีไมพอใจการทีท่รงลดตําแหนงขาราชการ   
ผูนั้นลง จะระแวงอยางนีว้า พระเจาแผนดนิทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทํา   
ของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีเจ็ด ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน.   
        ๘. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพงึกลาวยังมีอยูอีก พระเจาแผนดินทรงสงกองทัพ   
ไปในกาลไมควร พวกชนท่ีไมพอใจพระราชกรณียะนัน้ จะระแวงอยางนี้วา พระเจาแผนดิน   
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ทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีแปด ในการ   
เขาสูพระราชฐานช้ันใน.   
        ๙. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพงึกลาวยังมีอยูอีก พระเจาแผนดิน ทรงสงกองทัพ   
ไปในกาลอันควร แลวรับส่ังใหยกกลับเสียในระหวางทาง พวกชนท่ีไมพอใจพระราชกรณียะนัน้   
จะระแวงอยางนี้วา พระเจาแผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต   
นี้เปนโทษขอท่ีเกา ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน.   
        ๑๐. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมีอยูอีก พระราชฐานช้ันในเปนสถานท่ี   
ร่ืนรมย เพราะชาง มา รถ และมีอารมณเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดัเชน รูป เสียง กล่ิน   
รส โผฏฐัพพะ ซ่ึงไมสมควรแกบรรพชิต นีแ้ล เปนโทษขอท่ีสิบ ในการเขาสูพระราชฐาน   
ช้ันใน.   
        เหลานี้แล ภิกษุท้ังหลาย โทษ ๑๐ อยาง ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        [๗๓๔] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอานนทโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษ   
แหงความเปนคนเล้ียงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ... แลวตรัสวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๒. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดรับบอกกอน กาวลวงธรณีเขาไปในหองของ   
พระราชาผูกษตัริยไดรับมุรธาภิเษกแลว ท่ีพระราชายังไมไดเสด็จออก ท่ีรัตนะยัง   
ไมออก เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองพระเจาปเสนทิโกศล จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๓๕] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง-   
ประสงคในอรรถนี้.    
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        ท่ีช่ือวา ผูกษัตริย คือ เปนผูเกิดดแีลวท้ัง ๒ ฝาย ท้ังฝายพระราชมารดา และพระราช-   
บิดา เปนผูมีพระครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดแีลวตลอดเจ็ดช่ัวบุรพชนก ไมมีใครคัดคาน   
ติเตียน โดยกลาวถึงชาติได.   
        ท่ีช่ือวา ไดรับมุรธาภิเษกแลว คือ ไดรับอภิเษกโดยสรงสนานใหเปนกษัตริยแลว.   
        บทวา ท่ีพระราชายังไมเสด็จออก คือ พระเจาแผนดินยังไมเสด็จออกจากตําหนกั   
ท่ีผทม.   
        บทวา ท่ีรัตนะยงัไมออก คือ พระมเหสียังไมเสด็จออกจากตําหนักท่ีผทม หรือ   
ท้ัง ๒ พระองคยังไมเสด็จออก.   
        บทวา ยังไมไดรับบอกกอน คือ ไมมีใครนิมนตไวกอน.   
        ท่ีช่ือวา ธรณี ไดแกสถานท่ีเขาเรียกกนัวาธรณแีหงตําหนักท่ีผทม.   
        ท่ีช่ือวา ตาํหนักท่ีผทม ไดแกท่ีผทมของพระเจาแผนดินซ่ึงเจาพนักงานจัดแตงไวใน   
สถานท่ีแหงใดแหงหนึ่ง โดยท่ีสุดแมวงดวยพระวิสูตร.   
        คําวา กาวลวงธรณีเขาไป คือ ยกเทาท่ี ๑ กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติทุกกฏ   
ยกเทาท่ี ๒ กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๗๓๖] ยงัไมไดรับบอก ภิกษุสําคัญวายังไมไดรับบอก กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติ   
ปาจิตตีย.   
        ยังไมไดรับบอก ภิกษุสงสัยอยู กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ยังไมไดรับบอก ภิกษุสําคัญวาไดรับบอกแลว กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ไดรับบอกแลว ภิกษุสําคัญวายังไมไดรับบอก ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไดรับบอกแลว ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ไดรับบอกแลวภิกษุสําคัญวาไดรับบอกแลว ... ไมตองอาบัติ.    
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                                อนาปตติวาร   
        [๗๓๗] ไดรับบอกแลว ๑ ไมใชกษัตริย ๑ ไมไดรับอภิเษกโดยสรงสนานใหเปน   
กษัตริย ๑ พระเจาแผนดนิเสด็จออกจากตําหนักท่ีผทมแลว ๑ พระมเหสีเสด็จออกจากตําหนัก   
ท่ีผทมแลว ๑ หรือท้ัง ๒ พระองคเสด็จออกจากท่ีผทมแลว ๑ ไมใชตําหนักท่ีผทม ๑ ภิกษุ   
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                                ___________   
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                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๗๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภกิษุรูปหนึ่งอาบน้ําอยูในแมน้ําอจิรวดี   
แมพราหมณคนหนึ่งวางถุงเงินประมาณ ๕๐๐ กษาปณไวบนบก แลวลงอาบน้ําในแมน้ําอจิรวดี   
เสร็จแลวไดลืมถุงทรัพยนั้นไว ไปแลว จึงภิกษนุั้นไดเกบ็ไวดวยสําคัญวา นี้ถุงทรัพยของพราหมณ   
นั้น อยาไดหายเสียเลย ฝายพราหมณนั้นนึกข้ึนได รีบวิง่มาถามภิกษุนัน้วา ขาแตพระคุณเจา   
พระคุณเจาเหน็ถุงทรัพยของขาพเจาบางไหม?   
        ภิกษนุั้นไดคืนใหพรอมกับกลาววา เชิญรับไปเถิด ทานพราหมณ.   
        พราหมณฉุกคิดข้ึนไดในขณะนั้นวา ดวยอุบายอยางไรหนอ เราจงึจะไมตองใหคาไถ   
รอยละหาแกภกิษุนี้ จงึพูดเปนเชิงขูข้ึนวา ทรัพยของขาพเจาไมใช ๕๐๐ กษาปณ ของขาพเจา   
๑,๐๐๐ กษาปณ ดังนี้ แลวปลอยตัวไป คร้ันภิกษุนั้นไปถึงพระอารามแลว ไดแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุ   
ท้ังหลาย.   
        บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภกิษุจึงไดเก็บ   
เอาส่ิงรตนะเลา ... แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ ขาววา เธอเก็บเอารัตนะไว จริงหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดเก็บเอารัตนะเลา   
การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความ   
เล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...  
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        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๓. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซ่ึงรัตนะ กด็ี ซ่ึงของท่ี   
สมมติวารัตนะก็ดี เปนปาจติตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการฉะนี้   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                        เร่ืองนางวิสาขามิคารมาตา   
        [๗๓๙]  สมัยตอมา ในพระนครสาวตัถี มีมหรสพ ประชาชนตางประดับประดาตกแตง   
รางกาย แลวพากันไปเท่ียวชมสวน แมนางวิสาขามิคารมาตาก็ประดับประดาตกแตงรางกายออก   
จากบานไปดวยต้ังใจวา จกัไปเท่ียวชมสวน แลวหวนคิดข้ึนวา เราจักไปสวนทําไม เราเขาเฝา   
พระผูมีพระภาคดีกวา ดังนี้แลวไดเปล้ืองเคร่ืองประดับออก หอดวยผาหมมอบใหแกทาสี ส่ังวา   
แมสาวใช เธอจงถือหอเคร่ืองประดับนี้ไว คร้ันแลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมแลวนั่ง ณ   
ท่ีควรสวนขางหน่ึง.   
        พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหนางวิสาขามิคารมาตาผูนั่งเรียบรอยแลว เหน็แจง สมาทาน   
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา.   
        คร้ันนางวิสาขามิคารมาตาอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ   
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิหลีกไปแลว.   
        ฝายทาสีคนนั้น ไดลืมหอเคร่ืองประดับนั้นไปแลว ภิกษุท้ังหลายพบเห็น จึงกราบทูล   
เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงเก็บ   
เอามารักษาไว.   
                        พระพุทธานญุาตพิเศษใหเก็บรัตนะ   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเก็บ หรือใชใหเก็บ   
ซ่ึงรัตนะก็ดี ซ่ึงของท่ีสมมติวารัตนะก็ดี ในวัดท่ีอยู แลวรักษาไว ดวยหมายวา ของผูใด ผูนั้น   
จะไดนําไป.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                        พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๑๓๓. ๒. ก. อนึ่ง ภกิษใุด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซ่ึงรัตนะก็ดี ซ่ึงของ   
ท่ีสมมติวารัตนะกด็ี เวนไวแตในวดัท่ีอยู เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองนางวิสาขามิคารมาตา จบ.   
                        เร่ืองคนใชของอนาถบิณฑิกคหบดี   
        [๗๔๐] กโ็ดยสมัยนัน้แล อนาถบิณฑกิคหบดี มีโรงงานอยูในกาสีชนบท และคหบดี   
นั้นไดส่ังบุรุษคนสนิทไววา ถาพระคุณเจาท้ังหลายมา เจาพึงแตงอาหารถวาย. คร้ันตอมา ภิกษุ   
หลายรูป ไปเที่ยวจาริกในกาสีชนบท ไดเดินผานเขาไปทางโรงงานของอนาถบิณฑกิคหบดี บุรุษ   
นั้นไดแลเห็นภิกษเุหลานั้นเดินมาแตไกลเทียว คร้ันแลวจึงเขาไปหาภกิษุเหลานั้น กราบไหวแลว   
ไดกลาวอาราธนาวา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาท้ังหลาย จงรับนิมนตฉันภัตตาหารของทานคหบดี   
ในวนัพรุงนี้.   
        ภิกษเุหลานั้นรับนิมนตดวยอาการดุษณีภาพ.   
        จึงบุรุษนัน้ ส่ังใหตกแตงของเค้ียว ของฉัน อันประณีตโดยลวงราตรีนั้นแลวใหคนไป   
บอกภัตตกาล แลวถอดแหวนวางไว อังคาสภิกษุเหลานัน้ดวยภตัตาหาร แลวกลาววา นิมนต   
พระคุณเจาฉันแลวกลับได แมกระผมก็จกัไปสูโรงงานดังนี้ ไดลืมแหวนน้ัน ไปแลว.   
        ภิกษุท้ังหลายพบเหน็แลว ปรึกษากันวา ถาพวกเราไปเสีย แหวนวงนี้จักหาย แลวได   
อยูในท่ีนั้นเอง.   
        คร้ันบุรุษนั้นกลับมาจากโรงงาน เห็นภิกษเุหลานั้นจึงถามวา เพราะเหตุไร พระคุณเจา   
ท้ังหลายจึงยังอยูในท่ีนี้เลา ขอรับ.   
        จึงภิกษุเหลานั้นไดบอกเร่ืองราวน้ันแกเขา คร้ันเธอไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดเลา   
เร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        พระพุทธานญุาตพิเศษ   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเก็บเอาก็ด ีใชให    
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เก็บเอากด็ี ซ่ึงรัตนะกด็ี ซ่ึงของท่ีสมมติวารัตนะก็ดี ในวัดท่ีอยูก็ดี ในท่ีอยูพักก็ดี แลวเก็บ   
รักษาไวดวยหมายวา เปนของผูใด ผูนั้นจะไดนําไป.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๒   
        ๑๓๓. ๒. ข. อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซ่ึงรัตนะก็ดี ซ่ึงของ   
ท่ีสมมติวารัตนะกด็ี เวนไวแตในวดัท่ีอยูกด็ี ในท่ีอยูพักกด็ี เปนปาจิตตีย. และภิกษุ   
เก็บเอากด็ี ใหเก็บเอาก็ดี ซ่ึงรัตนะกด็ี ซ่ึงของท่ีสมมติวารัตนะก็ดี ในวัดท่ีอยูก็ดี   
ในท่ีอยูพักกด็ี แลวพึงเก็บไวดวยหมายวา ของผูใด ผูนั้นจะไดนําไป นี้เปนสามีจิ-   
กรรมในเร่ืองนั้น.   
                เร่ืองคนใชของอนาถบิณฑิกคหบดี จบ.   
                        สิกขาบทวิภังค   
        [๗๔๑] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา รัตนะ ไดแก แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ   
เงิน ทอง แกวทับทิม แกวลาย นี้ช่ือวารัตนะ.   
        ท่ีช่ือวา ของท่ีสมมติวารัตนะ ไดแก เคร่ืองอุปโภค เคร่ืองบริโภค ของมวลมนุษย   
นี้ช่ือวาของท่ีสมมติวารัตนะ.   
        คําวา เวนไวแตในวัดท่ีอยูก็ดี ในท่ีอยูพักก็ดี คือ ยกเวนแตภายในวดัท่ีอยู ภาย   
ในท่ีอยูพัก.   
        ท่ีช่ือวา ภายในวัดท่ีอยู คือ สําหรับวัดท่ีมีเคร่ืองลอม กําหนดภายในวัด สําหรับ   
วัดท่ีไมมีเคร่ืองลอม กําหนดอุปจารวัด.   
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        ท่ีช่ือวา ภายในท่ีอยูพัก คือ สําหรับท่ีอยูพักท่ีมีเคร่ืองลอม ไดแก ภายในท่ีอยูพัก   
สําหรับท่ีอยูพกัท่ีไมมีเคร่ืองลอม ไดแกอุปจารที่อยูพัก.   
        บทวา เกบ็เอา คือ ถือเอาเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        บทวา ใหเก็บเอา คือ ใหคนอ่ืนถือเอา ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        [๗๔๒] คําวา และภิกษุเก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซ่ึงรัตนะก็ดี ซ่ึงของท่ีสมมติ   
วารัตนะก็ดี ในวัดท่ีอยูกด็ี ในท่ีอยูพกัก็ดี แลวพึงเก็บไว นั้น ความวา ภกิษุพึงทํา   
เคร่ืองหมายตามรูปหรือตามนิมิตเก็บไว แลวพึงประกาศวาส่ิงของ ของผูใดหาย ผูนั้นจงมารับไป   
ถาเขามาในท่ีนั้น พึงสอบถามเขาวา ส่ิงของของทานเปนเชนไร ถาเขาบอกรูปพรรณหรือตําหนิ   
ถูกตอง พึงใหไป ถาบอกไมถูกตอง พึงบอกเขาวา จงคนหาเอาเอง. เม่ือจะหลีกไปจากอาวาส   
นั้น พึงมอบไวในมือของภกิษุผูสมควรท่ีอยูในวัดนั้น แลวจึงหลีกไป ถาภิกษุผูสมควรไมมี พึง   
มอบไวในมือของคหบดีผูสมควรท่ีอยูในตําบลนั้น แลวจึงหลีกไป.   
        คําวา นี้เปนสามีจิกรรมในเร่ืองนั้น ความวา นีเ้ปนมารยาทท่ีดียิ่งในเรื่องนั้น.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๔๓] ภิกษเุก็บเอากด็ี ใหเก็บเอากด็ี ซ่ึงรัตนะก็ด ีซ่ึงของท่ีสมมติวารัตนะก็ดี ใน   
วัดท่ีอยูก็ดี ในท่ีอยูพักก็ดี แลวเก็บไวดวยหมายวา ของผูใด ผูนั้นจะไดนาํไป ดังนี้ ๑ ภกิษุ   
ถือวิสาสะของท่ีสมมติวารัตนะ ๑ ภิกษุถือเปนของขอยืม ๑  ภิกษุเขาใจวาเปนของบังสุกุล ๑   
ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        ______________   
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                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๔๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเขาบานในเวลาวิกาลแลว นั่ง   
ในท่ีชุมนุม กลาวดิรัจฉานกถามีเร่ืองตางๆ คือ เร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย   
เร่ืองขุนพล เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ือง   
ของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ือง   
สุรา เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล   
เร่ืองความเจริญและความเส่ือม ดวยประการนั้นๆ   
        ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
จึงไดเขาบานในเวลาวกิาล แลวนั่งในท่ีชุมนุมชน กลาวดรัิจฉานกถาเร่ืองตางๆ คือ เร่ืองพระราชา   
เร่ืองโจร ... เร่ืองความเจริญและความเส่ือม ดวยประการนั้นๆ เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา   
ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...   
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจงึไดเขาบานในเวลาวกิาลแลวนั่งในท่ี   
ชุมนุมชน กลาวดิรัจฉานกถามีเร่ืองตางๆ คือ พูดเร่ืองพระราชา ... เร่ืองความเจริญและความเส่ือม   
ดวยประการนัน้ๆ เลา   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอเขา   
บานในเวลาวกิาลแลวนั่งในท่ีชุมนุมชน กลาวดิรัจฉานกถามีเร่ืองตางๆ คือ เร่ืองพระราชา ... เร่ือง   
ความเจริญและความเส่ือม ดวยประการนั้นๆ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดเขาบาน   
ในเวลาวิกาล แลวนั่งในท่ีชุมนุมชน กลาวดิรัจฉานกถามีเร่ืองตางๆ คือ เร่ืองพระราชา ...    
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เร่ืองความเจริญและความเส่ือม ดวยประการนั้นๆ เลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๔. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด เขาไปสูบานในเวลาวกิาล เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๗๔๕] ก็โดยสมัยนั้น ภิกษหุลายรูปเดินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท ได   
เขาไปถึงหมูบานตําบลหนึ่งในเวลาเย็น. พวกชาวบานเห็นภิกษเุหลานั้นแลว ไดกลาวอาราธนาวา   
นิมนตเขาไปเถิด ขอรับ ภิกษุเหลานั้นรังเกียจอยูวา การเขาไปสูบานในเวลาวกิาล พระผูมีพระภาค   
ทรงหามแลว จึงไมไดเขาไป. พวกโจรไดแยงชิงภกิษุเหลานั้น คร้ันภกิษเุหลานั้นไปถึงพระนคร   
สาวัตถีแลว ไดเลาเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        พระพุทธานญุาตใหเขาบาน   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหอําลาแลวเขาสูบาน   
ในเวลาวิกาลได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๑๓๔. ๓. ก. อนึ่ง ภกิษใุด ไมอําลาแลวเขาไปสูบานในเวลาวกิาล เปน   
ปาจิตตีย.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๗๔๖] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท ไดเขาถึง   
หมูบานตําบลหนึ่งในเวลาเยน็. พวกชาวบานเห็นภิกษุนั้นแลวไดกลาวอาราธนาวา นิมนตเขาไป   
เถิด ขอรับ ภิกษุนั้นรังเกียจอยูวา การไมอําลาแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล พระผูมีพระภาคทรง   
หามแลว ดังนี้ จึงไมไดเขาไป พวกโจรไดแยงชิงภกิษุนัน้ คร้ันภิกษนุั้นไปถึงพระนครสาวัตถี   
แลว ไดเลาเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        พระพุทธานญุาตพิเศษ   
        คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหอําลาภกิษท่ีุมีอยู   
แลวเขาไปสูบานในเวลาวกิาลได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๒   
        ๑๓๔. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล   
เปนปาจิตตีย.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                        เร่ืองภิกษุถูกงกูัด   
        [๗๔๗] ตอจากสมัยนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งถูกงูกดั ภกิษุอีกรูปหนึ่งจะเขาไปสูบานหาไฟ   
มา แตเธอรังเกยีจอยูวา การไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล พระผูมีพระภาค   
ทรงหามแลว ดังนี้ จึงไมไดเขาไป แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
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                        พระพุทธานญุาตพิเศษ   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตไว ในเมื่อมีกรณียะ   
รีบดวนเห็นปานนั้น ไมตองอําลาภิกษุท่ีมีอยู เขาไปสูบานในเวลาวกิาลได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๓   
        ๑๓๔. ๓. ค. อนึ่ง ภิกษุใด ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลา   
วิกาล เวนไวแตกิจรีบดวนมีอยางนั้นเปนรูป เปนปาจิตตีย.   
                        เร่ืองภิกษุถูกงกูัด จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๔๘] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ภิกษุท่ีช่ือวา มีอยู คือ มีภิกษุท่ีตนสามารถจะอําลาแลวเขาไปสูบานได.   
        ภิกษุท่ีช่ือวา ไมมีอยู คือ ไมมีภิกษุท่ีตนสามารถจะอําลาแลว เขาไปสูบานได.   
        ท่ีช่ือวา เวลาวิกาล ไดแกเวลาเท่ียงวนัแลวไป ตราบเทาถึงอรุณข้ึนมาใหม.   
        คําวา เขาไปสูบาน ความวา เม่ือเดนิลวงเคร่ืองลอมของบานท่ีมีเคร่ืองลอม ตอง   
อาบัติปาจิตตีย เดินลวงอุปจารบานท่ีไมมีเคร่ืองลอม ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        คําวา เวนไวแตกิจรีบดวนมีอยางนัน้เปนรูป คือ เวนไวแตมีกิจจําเปนท่ีรีบดวน   
เห็นปานนั้น.   
                                บทภาชนีย   
                                ติกะปาจติตีย   
        [๗๔๙] เวลาวิกาล ภิกษุสําคัญวาเวลาวิกาล ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบาน   
เวนไวแตมีกิจรีบดวนเห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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        เวลาวกิาล ภิกษุสงสัยอยู ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบาน เวนไวแตมีกจิรีบดวน   
เห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เวลาวกิาล ภิกษุสําคัญวาในกาล ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบาน เวนไวแตมีกิจ   
รีบดวนเห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ในกาล ภกิษุสําคัญวาเวลาวิกาล ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ในกาล ภกิษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ในกาล ภกิษุสําคัญวาในกาล ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๕๐] เขาไปสูบานเพราะมีกิจรีบดวนเห็นปานนั้น ๑ อําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไป ๑   
ภิกษไุมมี ไมอําลา เขาไป ๑ ไปสูอารามอ่ืน ๑ ภิกษุไปสูสํานักภกิษณุี ๑ ภิกษไุปสูสํานัก   
เดียรถีย ๑ ไปสูโรงฉัน ๑ เดินไปตามทางอันผานบาน ๑ มีอันตราย ๑ ภกิษุวกิลจริต ๑ ภิกษ ุ  
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        ______________    
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                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๗๕๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร   
กบิลพัสดุ สักกชนบท. คร้ังนั้น ชางงาคนหนึ่งปวารณาตอภิกษุท้ังหลายไววา พระคุณเจาเหลาใด   
ตองการกลองเข็ม กระผมจะจัดกลองเข็มมาถวาย จึงภิกษท้ัุงหลายขอกลองเข็มเขาเปนจํานวน   
มาก ภิกษุมีกลองเข็มขนาดยอม ก็ยังขอกลองเข็มขนาดเข่ือง ภิกษุมีกลองเข็มขนาดเข่ือง ก็ยัง   
ขอกลองเข็มขนาดยอม ชางงามัวทํากลองเข็มเปนจํานวนมากมาถวายภกิษุท้ังหลายอยู ไมสามารถ   
ทําของอยางอ่ืนไวสําหรับขายได แมตนเองจะประกอบอาชีพก็ไมสะดวก แมบุตรภรรยาของเขาก็   
ลําบาก.   
        ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร   
ท้ังหลายจึงไดไมรูจักประมาณ พากนัขอกลองเข็มมาเปนจํานวนมาก ชางงานี้มัวทํากลองเข็มเปน   
จํานวนมากมาถวายพระเหลานี้อยู จึงไมเปนอันทําของอยางอ่ืนขายได แมตนเองจะประกอบ   
อาชีพก็ไมสะดวก แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลานัน้เพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉน ภกิษุท้ังหลายจึงไดไมรูจักประมาณ พากันขอกลองเข็มเขามาเปนจํานวนมากเลา แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอไมรู   
จักประมาณ พากันขอกลองเข็มเขามากมาย จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนภกิษโุมฆบุรุษเหลานั้นจึง   
ไดไมรูจักประมาณ พากนัขอกลองเข็มเขามามากมายเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น    
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ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียงัไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ี   
เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๕. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทํากลองเข็ม แลวดวยกระดูกก็ดี แลวดวยงาก็ดี   
แลวดวยเขากด็ี เปนปาจิตตีย ท่ีใหตอยเสีย.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๕๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภกิษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา กระดูก ไดแก กระดูกสัตวชนดิใดชนดิหนึ่ง.   
        ท่ีช่ือวา งา ไดแกส่ิงท่ีเรียกกนัวางาชาง.   
        ท่ีช่ือวา เขา ไดแกเขาสัตวชนิดใดชนดิหนึ่ง.   
        บทวา ใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใชผูอ่ืนทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียดวย   
ไดกลองเข็มมา ตองตอยใหแตกกอน จึงแสดงอาบัติตก.   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะปาจิตตีย   
        [๗๕๓] กลองเข็ม ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กลองเข็ม ตนทําคางไว แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กลองเข็ม ผูอ่ืนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        กลองเข็ม ผูอ่ืนทําคางไว ใชผูอ่ืนใหทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.    
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                                ทุกะทุกกฏ   
        ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอ่ืนทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษไุดกลองเข็มอันคนอ่ืนทําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๕๔] ทําลูกดุม ๑ ทําตะบันไฟ ๑ ทําลูกถวิน ๑ ทํากลักยาตา ๑ ทําไมปายยาตา ๑   
ทําฝกมีด ๑ ทําธมกรก ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        _______________    
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                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร   
        [๗๕๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรกําลังนอนอยูบน   
เตียงนอนอันสูง พอดีพระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกตามเสนาสนะ พรอมดวยภกิษุเปนอันมาก ผาน   
เขาไปทางท่ีอยูของทานพระอุปนันทศากยบุตร ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดแลเหน็พระผูมีพระ-   
ภาคเสด็จมาแตไกลเทียวคร้ันแลวไดกราบทูลวา ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรเตียงนอนของขา-   
พระพุทธเจา พระพุทธเจาขา.   
        จึงพระผูมีพระภาคเสดจ็กลับจากท่ีนัน้ แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย   
พวกเธอพึงทราบโมฆบุรุษเพราะท่ีอยูอาศัย คร้ันแลวทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดย   
อเนกปริยาย ... แลวรับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๖. ๕. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี ตัง่ก็ดี ใหม พึงทําใหมีเทาเพียง   
๘ นิ้ว ดวยนิว้สุคต เวนไวแตแมแครเบ้ืองตํ่า เธอทําใหลวงประมาณนัน้ไป เปน   
ปาจิตตีย ท่ีใหตัดเสีย.   
                        เร่ืองพระอุปนันทศากยบุตร จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๕๖] ท่ีช่ือวา ใหม ตรัสหมายถึงการทําข้ึน.   
        ท่ีช่ือวา เตียง ไดแกเตียง ๔ ชนิด คือ เตียงมีแมแครสอดเขาในขา ๑ เตียงมีแม-   
แครติดเนื่องเปนอันเดยีวกนักับขา ๑ เตยีงมีขาดังกามปู ๑ เตียงมีขาจรดแมแคร ๑.   
        ท่ีช่ือวา ตัง่ ไดแกตั่ง ๔ ชนิด คือ ตั่งมีแมแครสอดเขาในขา ๑ ตั่งมีแมแครเนื่อง   
เปนอันเดยีวกนักับขา ๑ ตั่งมีขาดังกามปู ๑ ตั่งมีขาจรดแมแคร ๑.   
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        บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใชคนอ่ืนทําก็ดี.   
        คําวา พึงทําใหมีเทาเพียง ๘ นิ้ว ดวยนิว้สุคต เวนไวแตแมแครเบ้ืองต่ํา คือ   
ยกเวนแมแครเบ้ืองตํ่า.   
        ทําเองก็ด ีใชคนอ่ืนทํากด็ี เกินประมาณน้ัน เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียดวย   
ไดเตียง ตั่งนั้นมา ตองตัดใหไดประมาณกอน จึงแสดงอาบัติตก.   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะปาจิตตีย   
        [๗๕๗] เตียง ตั่ง ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เตียง ตั่ง ตนทําคางไว แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เตียง ตั่ง ผูอ่ืนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เตียง ตั่ง ผูอ่ืนทําคางไว ใชคนอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ภิกษุทําเองก็ดี ใชคนอ่ืนทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษไุดเตียง ตั่งท่ีคนอ่ืนทําสําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๕๘] ทําเตียง ตั่งไดประมาณ ๑ ทําเตียง ตั่งหยอนกวาประมาณ ๑ ไดเตียง ตัง่ท่ีผูอ่ืน   
ทําเกินประมาณมาตัดเสียกอนแลวใชสอย ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                                ___________    
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                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๕๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียใหทําเตียงบาง ตั่งบาง ยัดดวย   
นุน พวกชาวบานเท่ียวไปทางวิหารเห็นเขาแลว ตางพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดใหทําเตียงบาง ตัง่บาง ยัดดวยนุน เหมือนพวกคฤหัสถ   
ผูบริโภคกามเลา ภิกษุท้ังหลาย ไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา   
ภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางกเ็พงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใหทําเตียง   
บาง ตั่งบาง ยดัดวยนุนเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอใหทํา   
เตียงบาง ตั่งบาง ยัดดวยนุน จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใหทํา   
เตียงบาง ตั่งบาง ยัดดวยนุนเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๗. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําเตยีงก็ดี ตั่งก็ดี เปนของหุมนุน เปนปาจิตตีย   
ท่ีใหร้ือเสีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๖๐] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา เตียง ไดแกเตียง ๔ ชนิด คือ เตียงมีแมแครสอดเขาในขา ๑ เตียงมีแม-   
แครติดเนื่องเปนอันเดยีวกนักับขา ๑ เตยีงมีขาดังกามปู ๑ เตียงมีขาจรดแมแคร ๑.   
        ท่ีช่ือวา ตัง่ ไดแกตั่ง ๔ ชนิด คือ ตั่งมีแมแครสอดเขาในขา ๑ ตั่งมีแมแครติดเนื่อง   
เปนอันเดยีวกนักับขา ๑ ตั่งมีขาดังกามปู ๑ ตั่งมีขาจรดแมแคร ๑.   
        ท่ีช่ือวา นุน ไดแกนุน ๓ ชนิด คือ นุนเกิดจากตนไม ๑ นุนเกิดจากเถาวัลย ๑   
นุนเกดิจากดอกหญาเลา ๑.   
        บทวา ใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใชผูอ่ืนทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตีย   
ดวยไดของมา ตองร้ือเสียกอน จึงแสดงอาบัติตก.   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะปาจิตตีย   
        [๗๖๑] เตียง ตั่ง ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เตียง ตั่ง ตนทําคางไว แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เตียง ตั่ง คนอ่ืนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        เตียง ตั่ง คนอ่ืนทําคางไว ใชคนอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ทําเองก็ด ีใชคนอ่ืนทํากด็ี เพื่อประโยชนแกผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไดเตียง ตั่งท่ีคนอ่ืนทําสําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๖๒] ทําสายรัดเขา ๑ ทําประคตเอว ๑ ทําสายโยกบาตร ๑ ทําถุงบาตร ๑ ทํา   
ผากรองน้ํา ๑ ทําหมอน ๑ ไดเตียง ตั่งท่ีผูอ่ืนทําสําเร็จแลวมาทําลายกอนใชสอย ๑ ภกิษุวกิล-   
จริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
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                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๖๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาสําหรับนั่งแก   
ภิกษุท้ังหลายแลว พระฉัพพคัคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาสําหรับนั่งแลว จึงใชผา   
สําหรับนั่งไมมีประมาณ ใหหอยลงขางหนาบาง ขางหลังบาง แหงเตียงบาง แหงต่ังบาง   
บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดใช   
ผาสําหรับนั่งไมมีประมาณเลา แลวกราบทลูเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอใชผา   
สําหรับนั่งไมมีประมาณ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใชผาปู   
นั่งไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๘. ๗. ก. อนึ่ง ภกิษผูุใหทําผาสําหรับนั่ง ตองใหทําใหไดประมาณ นี้   
ประมาณในคํานั้น โดยยาว ๒ คืบ โดยกวางคืบคร่ึง ดวยคืบสุคต เธอทําใหลวง   
ประมาณนัน้ไป เปนปาจิตตีย ท่ีใหตัดเสีย.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.   
                        เร่ืองพระอุทายี   
        [๗๖๔] กโ็ดยสมัยนัน้แล ทานพระอุทายีเปนผูมีรางกายใหญ ทานปูผาสําหรับนั่งลงตรง   
เบ้ืองพระพักตรพระผูมีพระภาค แลวนั่งดงึออกอยูโดยรอบ พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระ   
อุทายีในขณะนั้นวา ดูกรอุทายี เพราะเหตุไร เธอปูผาสําหรับนั่งแลว จึงดึงออกโดยรอบ   
เหมือนชางหนังเกาเลา.   
        ทานพระอุทายีกราบทูลวา จริงดั่งพระดํารัส พระพุทธเจาขา เพราะพระผูมีพระภาค   
ทรงอนุญาตผาสําหรับนั่ง แกภิกษุท้ังหลายเล็กเกนิไป.   
                        พระพุทธานญุาตพิเศษ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตชายแหงผาสําหรับนั่ง   
เพิ่มอีกคืบหนึง่.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๑๓๘. ๗. ข. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาสําหรับนั่ง พึงใหทําใหไดประมาณ นี้   
ประมาณในคํานั้น โดยยาว ๒ คืบ โดยกวางคืบคร่ึง ชายคืบหนึ่ง ดวยคืบสุคต   
เธอทําใหลวงประมาณน้ันไป เปนปาจิตตีย ท่ีใหตัดเสีย.   
                        เร่ืองพระอุทายี จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๖๕] ท่ีช่ือวา ผาสําหรับนั่ง ไดแกผาท่ีเขาเรียกกนัวาผามีชาย.   
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        บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใหผูอ่ืนทาํก็ดี ตองใหทําใหไดประมาณ นี้ประมาณใน   
คํานั้น โดยยาว ๒ คืบ โดยกวางคืบคร่ึง ชายคืบหนึ่ง ดวยคืบสุคต ทําเองก็ดี ใหผูอ่ืนทําก็ดี   
ใหเกนิประมาณน้ันไป เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียดวยไดผาสําหรับนั่งนั้นมา พึงตัด   
กอนจึงแสดงอาบัติตก.   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะปาจิตตีย   
        [๗๖๖] ผาสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ใหผูอ่ืนทาํตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาสําหรับนั่ง ผูอ่ืนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาสําหรับนั่ง ผูอ่ืนทําคางไว ใหผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ทําเองก็ด ีใหผูอ่ืนทํากด็ ีเพื่อประโยชนแกผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไดผาสําหรับนั่งท่ีผูอ่ืนทําสําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๖๗] ภกิษุทําผาสําหรับนั่งไดประมาณ ๑ ทําผาสําหรับนั่งหยอนกวาประมาณ ๑ ได   
ผาสําหรับนั่ง ท่ีผูอ่ืนทําสําเร็จแลวเกินประมาณมาตัดเสียแลวใชสอย ๑ ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทํา   
เปนผาปูพื้นกด็ี ทําเปนมานก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกกด็ี ทําเปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑   
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.    
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                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๖๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาปดฝแกภกิษุ   
ท้ังหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาปดฝแลว จึงใชผาปดฝไมมี   
ประมาณ ปลอยเล้ือยไปขางหนาบาง ขางหลังบาง เท่ียวไป บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็   
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดใชผาปดฝไมมีประมาณเลา แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอใชผา   
ปดฝไมมีประมาณ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใชผาปด   
ฝไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไม   
เล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๓๙. ๘. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาปดฝ พึงใหทําใหไดประมาณ นี้ประมาณใน   
คํานั้น โดยยาว ๔ คืบ โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต เธอใหลวงประมาณนั้นไป เปน   
ปาจิตตีย ท่ีใหตัดเสีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                        สิกขาบทวิภังค   
        [๗๖๙] ท่ีช่ือวา ผาปดฝ ไดแกผาท่ีทรงอนุญาตแกภิกษุอาพาธ เปนฝ เปนสุกใส   
เปนโรคอันมีน้ําหนอง น้ําเหลืองเปรอะเปอน หรือเปนฝดาด ท่ีใตสะดือลงไป เหนอืหัวเขาข้ึนมา   
เพื่อจะไดใชปดแผล.   
        บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใหผูอ่ืนทาํก็ดี ตองใหทําใหไดประมาณ นี้ประมาณ   
ในคํานั้น คือ โดยยาว ๔ คืบ โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต.   
        ทําเองก็ด ีใหผูอ่ืนทํากด็ ีลวงประมาณนั้นไป เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียดวย   
ไดผานั้นมา พงึตัดเสีย แลวจงึแสดงอาบัติตก.   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะปาจิตตีย   
        [๗๗๐] ผาปดฝ ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาปดฝ ตนทําคางไว แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาปดฝ ผูอ่ืนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาปดฝ ผูอ่ืนทําคางไว ภิกษใุชคนอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ทําเองก็ด ีใหผูอ่ืนทํากด็ ีเพื่อประโยชนแกผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษไุดผาปดฝท่ีผูอ่ืนทําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๗๑] ทําผาปดฝไดประมาณ ๑ ทําผาปดฝใหหยอนกวาประมาณ ๑ ไดผาปดฝท่ีผูอ่ืน   
ทําไวเกนิประมาณมาตัดแลวใชสอย ๑ ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทําเปนผาปูพื้นก็ดี ทําเปนผามาน   
ก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกกด็ี ทําเปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.    
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                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย   
        [๗๗๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแกภิกษุ   
ท้ังหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแกภกิษุท้ังหลายแลว   
จึงใชผาอาบน้าํฝนไมมีประมาณ ปลอยเล้ือยลงขางหนาบาง ขางหลังบาง เท่ียวไป บรรดาภิกษุ   
ท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพคัคียจึงไดนุงผาอาบน้ําฝน   
ไมมีประมาณเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอใชผา   
อาบน้ําฝนไมมีประมาณ จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใชผาอาบ   
น้ําฝนไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๐. ๙. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาอาบน้ําฝน พึงใหทําใหไดประมาณ นี ้  
ประมาณในคํานั้น โดยยาว ๖ คืบ โดยกวาง ๒ คืบคร่ึง ดวยคืบสุคต เธอทําให   
ลวงประมาณนั้น เปนปาจิตตีย มีอันใหตัดเสีย.   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๗๓] ท่ีช่ือวา ผาอาบน้ําฝน ไดแกผาท่ีทรงอนุญาตใหใชได ๔ เดือนแหงฤดูฝน.   
        บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใหผูอ่ืนทาํก็ดี ตองใหทําใหไดประมาณ นี้ประมาณ   
ในคํานั้น คือ โดยยาว ๖ คืบ โดยกวาง ๒ คืบคร่ึง ดวยคืบสุคต.   
        ทําเองก็ด ีใหผูอ่ืนทํากด็ ีใหลวงประมาณนั้นไป เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตีย   
ดวยไดผานัน้มา พึงตัดเสีย แลวจึงแสดงอาบัติตก.   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะปาจิตตีย   
        [๗๗๔] ผาอาบน้ําฝน ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาอาบน้ําฝน ตนทําคางไว แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาอาบน้ําฝน ผูอ่ืนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        ผาอาบน้ําฝน ผูอ่ืนทําคางไว ใชคนอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ทําเองก็ด ีใหผูอ่ืนทํากด็ ีเพื่อประโยชนแกผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษไุดผาอาบน้ําฝนท่ีผูอ่ืนทําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๗๕] ทําผาอาบน้ําฝนไดประมาณ ๑ ทําผาอาบน้ําฝนหยอนกวาประมาณ ๑ ไดผาอาบ-   
น้ําฝนท่ีผูอ่ืนทําเกินประมาณมาตัดแลวใชสอย ๑ ทําเปนผาขึงเพดานกด็ี ทําเปนผาปูพืน้ก็ดี ทําเปน   
ผามานก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี ทําเปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.    
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                        ____________   
                        ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
                        เร่ืองพระนันทะ   
        [๗๗๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาบิณฑกิคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระนันทะโอรสพระมาตุจฉาของพระผูมี-   
พระภาค เปนผูทรงโฉม เปนท่ีตองตาตองใจ ต่ํากวาพระผูมีพระภาค ๔ องคุลี ทานทรงจีวรเทาจวีร   
พระสุคต ภิกษเุถระไดเห็นทานพระนนัทะมาแตไกล คร้ันแลวลุกจากอาสนะสําคัญวา พระผูมี-   
พระภาคเสดจ็มา ทานพระนันทะเขามาใกลจึงจําได แลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
ทานพระนันทะจึงไดทรงจีวรเทาจีวรของพระสุคตเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระนันทะวา ดูกรนันทะ ขาววา เธอทรงจีวรเทาจีวร   
สุคต จริงหรือ?   
        ทานพระนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรนันทะ ไฉนเธอจึงไดทรงจีวรเทาจวีรของสุคต   
เลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๑. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําจวีรมีประมาณเทาสุคตจีวร หรือยิ่งกวา เปน   
ปาจิตตีย มีอันใหตัดเสีย นี้ประมาณแหงสุคตจีวรของพระสุคตในคํานัน้ โดยยาว   
๙ คืบ โดยกวาง ๖ คืบ ดวยคืบสุคต นี้ประมาณแหงสุคตจีวรของพระสุคต.   
                        เร่ืองพระนันทะ จบ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๗๗] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา มปีระมาณเทาสุคตจีวร คือ โดยยาว ๙ คืบ โดยกวาง ๖ คืบ ดวยคืบสุคต.   
        บทวา ใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใหผูอ่ืนทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตีย   
ดวยไดจวีรมา พึงตัดเสีย แลวจึงแสดงอาบัตติก.   
                                บทภาชนีย   
                        จตุกกะปาจิตตีย   
        [๗๗๘] จีวร ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวร ตนทําคางไว แลวใชผูอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวร ผูอ่ืนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
        จีวร ผูอ่ืนทําคางไว ใชคนอ่ืนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.   
                                ทุกะทุกกฏ   
        ทําเองก็ด ีใหผูอ่ืนทํากด็ ีเพื่อประโยชนแกผูอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ไดจวีรท่ีผูอ่ืนทําสําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๗๙] ทําจีวรหยอนกวาประมาณ ๑ ไดจวีรท่ีผูอ่ืนทําสําเร็จแลวมาตัดเสียแลวใชสอย ๑   
ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทําเปนผาปูพื้นก็ดี ทําเปนผามานก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกกด็ี ทําเปน   
ปลอกหมอนกด็ี ๑ ภกิษวุิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๙ จบ.    
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                        หัวขอประจําเร่ือง   
        ๑. อันเตปุรสิกขาบท                  วาดวยการเขาสูพระราชฐาน   
        ๒. รตนสิกขาบท                     วาดวยการเก็บรตนะ   
        ๓. วิกาเลคามปเวสนสิกขาบท         วาดวยการเขาบานในเวลาวกิาล   
        ๔. สูจิฆรสิกขาบท                    วาดวยการทํากลองเข็ม   
        ๕. มัญจสิกขาบท                     วาดวยเตียงต่ังเกินประมาณ   
        ๖. ตูโลนัทธสิกขาบท                  วาดวยเตยีงต่ังยัดนุน   
        ๗. นิสีทนสิกขาบท                    วาดวยการทําผาสําหรับนั่ง   
        ๘. กัณฑปุฏิจฉาทีสิกขาบท             วาดวยการทําผาปดฝ   
        ๙. วัสสิกสาฏิกสิกขาบท                วาดวยการทําผาอาบน้ําฝน   
        ๑๐. สุคตจีวรสิกขาบท                  วาดวยการทําจีวรเทาสุคตจีวร.   
                                บทสรุป   
        [๗๘๐] ทานท้ังหลาย ธรรมคือปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล   
ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบทนั้นวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ   
แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ขาพเจาขอถาม   
แมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวในธรรม คือ   
ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบทนี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้.   
                        ปาจิตติยกณัฑ จบ.   
                                ___________    
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                        ปาฏิเทสนียกณัฑ   
        ทานทั้งหลาย ก็ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ   
                        ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๑   
                        เร่ืองภิกษณุีรูปหนึ่ง   
        [๗๘๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษณุีรูปหนึ่งเท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี   
เวลากลับ พบภิกษุรูปหนึ่งแลวไดกลาวคํานี้วา ขาแตพระคุณเจา นิมนตพระคุณเจาโปรดรับภิกษา   
ภิกษนุั้นกลาววา ดีละ นองหญิงแลวไดรับภิกษาไปท้ังหมด คร้ันเวลาเท่ียงใกลเขาไป ภิกษณุีนัน้   
ไมอาจไปเท่ียวบิณฑบาตได จึงอดอาหาร คร้ันตอมาวันท่ี ๒ ... ตอมาวันท่ี ๓ ภิกษณุีนั้นเท่ียวไป   
บิณฑบาตในพระนครสาวตัถี เวลากลับพบภิกษุรูปนัน้แลวไดกลาวคํานี้วา ขาแตพระคุณเจา   
นิมนตพระคุณเจาโปรดรับภกิษา ภกิษนุั้นกลาววา ดีละ นองหญิง แลวรับภิกษาไปท้ังหมด   
คร้ันเวลาเท่ียงใกลเขาไป ภกิษุณีนัน้ไมอาจไปเท่ียวบิณฑบาตได จึงอดอาหาร คร้ันตอมาวันท่ี ๔   
ภิกษณุีนัน้เดนิซวนเซไปตามถนน เศรษฐีคหบดีข้ึนรถสวนทางมา ไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีนัน้วา   
นิมนตหลีกไปหนอยแมเจา ภิกษณุีนัน้หลีกหลบลมลงในท่ีนั้นเอง เศรษฐีคหบดไีดขอขมาโทษ   
ภิกษณุีนัน้วา ขาแตแมเจา ขอทานโปรดอดโทษแกขาพเจาท่ีทําใหทานลมลง เจาขา.   
        ภิกษณุีตอบวา ดูกรคหบดี ทานไมไดทําใหฉันลม ฉันเองตางหากท่ีมีกําลังนอย.   
        เศรษฐีคหบดีถามวา ขาแตแมเจา ก็เพราะเหตุไรเลา แมเจาจึงมีกําลังนอย จึงภกิษุณี   
นั้นไดแจงเร่ืองนั้นใหเศรษฐคีหบดีทราบ เศรษฐีคหบดีจงึนําภิกษุณนีั้นไปใหฉันท่ีเรือน แลวเพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาผูเจริญท้ังหลาย จึงไดรับอามิสจากมือภิกษุณเีลา เพราะ   
มาตุคามมีลาภอัตคัด ภิกษุท้ังหลายไดยินเศรษฐีคหบดีเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ี   
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษจุึงไดรับอามิสจากมือภกิษุณเีลา   
แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.    
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                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ ขาววา เธอรับอามิสจากมือภิกษณุี   
จริงหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
        ภ. ดูกรภกิษุ ภกิษณุีนัน้เปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ   
        ภิ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ภิกษุผูมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา   
อันสมควรหรือไมสมควร ของท่ีมีอยูหรือไมมี ของภิกษณุีผูมิใชญาติ ไฉนเธอจึงไดรับอามิส   
จากมือภกิษณุผูีมิใชญาติเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียัง   
ไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๒. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด รับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน จากมือ   
ของภิกษณุีผูมิใชญาติ ผูเขาไปและสูละแวกบาน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี อันภิกษุนั้นพึง   
แสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดง   
คืนธรรมนั้น.   
                        เร่ืองภิกษณุีรูปหนึ่ง จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๘๒] บทวา อน่ึง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง   
ประสงคในอรรถนี้.   
        ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกันทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอดเจ็ด-   
ช่ัวบุรพชนก.    
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        ท่ีช่ือวา ภกิษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆสองฝาย.   
        ท่ีช่ือวา ละแวกบาน ไดแก ถนน ตรอกตัน ทางสามแยก เรือนตระกูล.   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ ยกโภชนะท้ังหา ยามกาลิก สัตตาหกาลิก และยาวชีวกิ   
นอกจากนี้ช่ือวาของเค้ียว.   
        ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแก โภชนะท้ังหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑   
ปลา ๑ เนื้อ ๑.   
        ภิกษุรับประเคนไวดวยหมายใจวา จักเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืน ตองอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกปาฏิเทสนียะ   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวามิใชญาติ รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน   
จากมือของภกิษุณีผูมิใชญาติ ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสุงสัยอยู รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตนจากมือ   
ภิกษณุีผูมิใชญาติ ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน แลวเค้ียวก็ด ีฉันก็ดี ตองอาบัติปาทิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีผูมิใชญาติ ภิกษสํุาคัญวาเปนญาติ รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน   
จากมือของภกิษุณีผูมิใชญาติ ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติ   
ปาฏิเทสนียะ.   
                                จตุกกทุกกฏ   
        ภิกษุรับของท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เพื่อทําเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ   
กลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.   
        ภิกษุรับ ... จากมือของภิกษณุีผูอุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว ดวยต้ังใจวา จักเค้ียว   
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๘๓] ภิกษณุีผูเปนญาติ ๑ ภิกษุณีผูมิใชญาติส่ังใหถวาย มิไดถวายเอง ๑ เก็บวางไว   
ถวาย ๑ ถวายในอาราม ๑ ในสํานักภิกษุณี ๑ ในสํานักเดยีรถีย ๑ ในโรงฉัน ๑ นําออกจาก   
บานแลวถวาย ๑ ถวายยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ดวยคําวา เม่ือปจจัยมีอยู นิมนตฉัน   
ได ๑ สิกขมานาถวาย ๑ สามเณรีถวาย ๑ ภิกษวุิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                                ___________    
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                        ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๒   
                        เร่ืองภิกษณุีฉัพพัคคีย   
        [๗๘๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนัวหิาร อันเปน   
สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. คร้ังนั้น ภกิษุท้ังหลายรับนิมนตฉัน   
ในสกุล มีภกิษณุีเหลาฉัพพัคคียมายืนบงการใหเขาถวายของแกพระฉัพพัคคียวา จงถวายแกงท่ี   
ทานองคนี้ จงถวายขาวท่ีทานองคนี้ พวกพระฉัพพัคคียไดฉันตามความตองการ ภิกษุเหลาอ่ืน   
ฉันไมไดดังจติประสงค บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา   
ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไมหามปรามภิกษณุฉัีพพัคคียผูบงการเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอไมหาม   
ปรามภิกษณุีท้ังหลายผูบงการอยู จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไมหาม   
ปรามภิกษณุีผูบงการอยูเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชน   
ท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๓. ๒. อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายรับนิมนตฉันอยูในสกลุ ถาภิกษุณีมายืนส่ังเสีย   
อยูในท่ีนั้นวา จงถวายแกงในองคนี้ จงถวายขาวในองคนี้ ภิกษุท้ังหลายน้ันพงึรุกราน   
ภิกษณุีนัน้วา นองหญิง เธอจงหลีกไปเสีย ตลอดเวลาท่ีภกิษุฉันอยู ถาภกิษุแมรูปหนึ่ง    
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ไมกลาวออกไป เพื่อจะรุกรานภิกษุณนีั้นวา นองหญิง เธอจงหลีกไปเสีย ตลอดเวลา   
ท่ีภิกษุฉันอยู ภิกษเุหลานั้นพึงแสดงคืนวา แนะเธอ พวกฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปน   
ท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
                        เร่ืองภิกษณุีฉัพพัคคีย จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๘๕] คําวา อน่ึง ภกิษุท้ังหลายรับนิมนตฉันอยูในสกุล ความวา ท่ีช่ือวาสกุล   
ไดแกตระกูล ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ ตระกูลแพศย ตระกูลศูทร.   
        คําวา รับนิมนตฉันอยู คือ รับนิมนตฉันโภชนะท้ังหา อยางใดอยางหนึ่ง.   
        ท่ีช่ือวา ภกิษุณี ไดแกสตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆสองฝาย.   
        ท่ีช่ือวา ผูส่ังเสียอยู คือ บงการวา จงถวายแกงในองคนี้ จงถวายขาวในองคนี้   
ดังนี้ ตามความท่ีเปนมิตรกนั เปนเพื่อนรวมเหน็กัน เปนเพื่อนรวมคบกัน เปนผูรวม   
อุปชฌายกัน เปนผูรวมอาจารยกัน นี้ช่ือวา ผูส่ังเสียอยู.   
        คําวา อันภิกษุท้ังหลายนั้น ไดแก ภิกษุท่ีฉันอยู.   
        คําวา ภกิษุณีนัน้ ไดแก ภิกษณุีผูส่ังเสียนั้น.   
        ภิกษุท้ังหลายนั้น พึงรุกรานภิกษุณนีั้นวา นองหญิง เธอจงหลีกไปจนกวาภกิษุท้ังหลาย   
จะฉันเสร็จ ถาภิกษแุมรูปหนึง่ไมรุกราน รับดวยหวังวาจกัเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. กลืน   
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกปาฏิเทสนียะ   
        [๗๘๖] ภกิษุณีผูอุปสัมบันส่ังเสียอยู ภิกษุสําคัญวาภิกษณุีผูอุปสัมบันไมหามปราม   
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีผูอุปสัมบันส่ังเสียอยู ภกิษุมีความสงสัย ไมหามปราม ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ภิกษณุีผูอุปสัมบันส่ังเสียอยู ภกิษุสําคัญวาเปนภกิษุณีอนุปสัมบัน ไมหามปราม ตอง   
อาบัติปาฏิเทสนียะ.    
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                                ติกทุกกฏ   
        สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียวส่ังเสียอยู ภกิษุไมหามปราม ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนอนุปสัมบันส่ังเสียอยู ภกิษุสําคัญวาเปนภิกษุณีผูอุปสัมบัน ไมหามปราม   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
        ภิกษณุีผูเปนอนุปสัมบันส่ังเสียอยู ภกิษุมีความสงสัย ไมหามปราม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        ภิกษณุีผูเปนอนุปสัมบันส่ังเสียอยู ภกิษุสําคัญวาเปนภิกษุณีผูอนปุสัมบัน ไมหามปราม   
ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๘๗] ภิกษณุีส่ังใหถวายภัตตาหารของตน มิไดถวายเอง ๑ ถวายภัตตาหารของ   
ผูอ่ืน มิไดส่ังใหถวาย ๑ ส่ังใหถวายภัตตาหารท่ีเขาไมไดถวาย ๑ ส่ังใหเขาถวายในภกิษท่ีุเขา   
ไมไดถวาย ๑ ส่ังใหถวายเทาๆ กันแกภิกษทุุกรูป ๑ สิกขมานาส่ังเสีย ๑ สามเณรีส่ังเสีย ๑   
เวนโภชนะหา อาหารทุกอยางไมเปนอาบัต ิ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                        ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        ____________    
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                        ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๓   
                        เร่ืองตระกูลหนึ่ง   
        [๗๘๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ในพระนครสาวัตถี มีตระกูลหนึ่งเปน   
ตระกูลท่ีเล่ือมใส ท้ังสองสามีภรรยาเจริญดวยศรัทธา แตหยอนดวยโภคทรัพย เขาไดสละของ   
เค้ียวของฉันอันเปนอาหารม้ือเชา ซ่ึงบังเกิดในตระกูลนัน้ท้ังหมด แกภิกษุท้ังหลายแลว บางคราว   
ถึงกับอดอาหารอยู. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระ   
ศากยบุตรจึงไดรับอาหารไมรูจักประมาณ สามีภรรยาคูนีไ้ดถวายแกสมณะเหลานี้แลว บางคราว   
ถึงกับอดอาหารอยู ภิกษุท้ังหลายไดยนิชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงได   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        พระพุทธานญุาตพิเศษ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตระกูลใดเจริญดวยศรัทธา แต   
หยอนดวยโภคทรัพย เราอนญุาตใหสมมติวาเปนเสกขะแกตระกูลเห็นปานนั้นดวยญัตติทุติยกรรม   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็แลพึงใหเสกขะสมมติอยางนี้.   
                                เสกขสมมติ   
        ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-   
                        กรรมวาจาใหเสกขสมมติ   
        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ตระกูลมีช่ือนี้เจริญดวยศรัทธา แตหยอน   
ดวยโภคสมบัติ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสมมติวาเปนเสกขะแก   
ตระกูลมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ.   
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        ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ตระกูลมีช่ือนี้เจริญดวยศรัทธา แตหยอน   
ดวยโภคสมบัติ สงฆใหสมมติวาเปนเสกขะแกตระกูลมีช่ือนี้ การใหสมมติวาเปน   
เสกขะแกตระกูลมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด   
ทานผูนั้นพึงพูด.   
        การใหสมมติวาเปนเสกขะ สงฆใหแลวแกตระกูลมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น   
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๔. ๓. ก. อนึ่ง ภกิษใุด รับของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ ีในสกุลท่ีสงฆ   
สมมติวาเปนเสกขะเห็นปานนั้น ดวยมือของตน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษนุั้นพึง   
แสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉัน   
แสดงคืนธรรมนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองตระกูลหนึ่ง จบ.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป   
        [๗๘๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ในพระนครสาวัตถีมีงานมหรสพ พวกชาวบานนิมนต   
ภิกษุท้ังหลายไปฉัน แมตระกูลนั้นก็ไดนิมนตภิกษุท้ังหลายไปฉัน ภิกษท้ัุงหลายไมรับนิมนต   
รังเกียจอยูวา การรับของเค้ียวของฉันในตระกูลท่ีสมมติวาเปนเสกขะ ดวยมือของตนแลวเค้ียวฉัน   
พระผูมีพระภาคทรงหามแลว เขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พวกเราจะมีชีวิตอยูไปทําไม   
เพราะพระคุณเจาท้ังหลายไมรับนิมนตฉันของพวกเรา ภิกษุท้ังหลายไดยนิเขาเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.    
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                        พระพุทธานญุาตพิเศษ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอันทายก   
นิมนตแลว รับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี ในตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ดวยมือ   
ของตนแลว เค้ียวฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-   
                        พระอนุบัญญัติ ๑   
        ๑๔๔. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดรับนิมนตกอน รับของเค้ียวก็ดี ของ   
ฉันก็ดี ในตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะเหน็ปานนัน้ ดวยมือของตน แลวเค้ียวก็ด ี  
ฉันก็ดี ภิกษนุัน้พึงแสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบาย ควรจะ   
แสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                        เร่ืองภิกษหุลายรูป จบ.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง   
        [๗๙๐] โดยสมัยตอจากนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเปนกุลุปกะของตระกลูนั้น คร้ันเวลาเชา   
เธอครองอันตรวาสกแลวถือบาตจีวรเดนิผานเขาไปในตระกูลนั้น คร้ันถึงแลวจึงนั่งบนอาสนะท่ี   
เขาจัดถวาย ภกิษุนั้นเกิดอาพาธในทันใด จึงชาวบานเหลานั้นไดกลาวอาราธนาภิกษนุั้นวา นิมนต   
ฉันเถิดขอรับ ภิกษนุั้นไมรับนิมนต รังเกยีจอยูวา ภิกษุผูอันทายกไมไดนิมนตไวกอน รับของเค้ียว   
ของฉันในตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะดวยมือของตน แลวเค้ียวฉัน พระผูมีพระภาคทรง   
หามแลว ดังนีแ้ลวไมอาจไปบิณฑบาต ไดอดอาหารแลว คร้ันหายจากอาพาธแลว เธอไดไปสู   
อารามแจงเร่ืองนั้นแกภกิษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        พระพุทธานญุาตพิเศษ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธรับ    
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ของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี ในตระกูลท่ีสงฆสมมติวา เปนเสกขะ ดวยมือของตน แลวเค้ียว   
ฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                        พระอนุบัญญัติ ๒   
        ๑๔๔. ๓. ค. อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดรับนิมนตกอน มิใชผูอาพาธ รับของ   
เค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกลูท้ังหลายท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะเห็นปานนั้น ดวยมือ   
ของตน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษนุั้นพึงแสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ   
ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.   
                        เร่ืองภิกษุรูปหนึ่ง จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๙๑] คําวา ตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ความวา ตระกูลท่ีช่ือวาอันสงฆ   
สมมติวาเปนเสกขะ ไดแกตระกูลท่ีเจริญดวยศรัทธา แตหยอนดวยโภคสมบัติ ไดรับสมมติ   
ดวยญัตติทุติยกรรมวาเปนเสกขะ.   
        บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภกิษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ในตระกูลท้ังหลายท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ไดแกตระกูลท้ังหลาย เหน็   
ปานนั้น ท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ.   
        ท่ีช่ือวา ไมไดรับนิมนตไว คือเขาไมไดนิมนตเพื่อฉันในวันนี้ หรือพรุงนี้ไว ภิกษุ   
เดินผานอุปจารเรือนเขาไป เขาจึงนิมนต นีช่ื้อวาไมไดรับนิมนตไว.   
        ท่ีช่ือวา ไดรับนิมนต คือ เขานิมนตเพือ่ฉันในวันนีห้รือพรุงนี้ไว ภกิษุมิไดเดินผาน   
อุปจารเขาไป เขานิมนต นี้ช่ือวา ไดรับนิมนต.   
        ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือ สามารถไปบิณฑบาตได.   
        ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือ ไมสามารถไปบิณฑบาตได.    
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        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะหา ของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก   
นอกนั้นช่ือวาของเค้ียว   
        ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแก โภชนะหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑   
ปลา ๑ เนื้อ ๑.   
        ภิกษไุมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ รับของเค้ียวของฉันไวดวยหมายใจวา จกัเค้ียว   
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกปาฏิเทสนียะ   
        [๗๙๒] ตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภกิษุสําคัญวาเปนตระกลูท่ีสงฆสมมติวาเปน   
เสกขะ ไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ รับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน แลว   
เค้ียวก็ดี ฉันกด็ี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสงสัยอยู ไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ   
รับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน แลวเค้ียวก็ด ีฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        ตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสําคัญวาไมใชตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ   
ไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน แลวเค้ียวก็ดี   
ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุรับของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เพื่อทําเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ   
ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.   
        มิใชตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภกิษุสําคัญวาเปนตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปน   
เสกขะ ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
        มิใชตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภกิษุสงสัยอยู ... ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        มิใชตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภกิษุสําคัญวาไมใชตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปน   
เสกขะ ... ไมตองอาบัติ.    
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                                อนาปตติวาร   
        [๗๙๓] ภกิษุไดรับนิมนตไว ๑ ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุฉันของเปนเดน  ภิกษุผูไดรับ   
นิมนตไวหรือผูอาพาธ ๑ ภิกษุฉันภกิษาท่ีเขาจัดไวในท่ีนัน้เพื่อภกิษุอ่ืนๆ ๑ ภิกษุฉันภตัตาหารท่ี   
เขานําออกจากเรือนไปถวาย ๑ ภิกษุฉันนิตยภัต ๑ ภกิษุฉันสลากภัต ๑ ภิกษุฉันปกขิกภัต ๑   
ภิกษุฉันอุโปสถิกภัต ๑ ภิกษฉัุนปาฏิปทิกภตั ๑ ภิกษุฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก   
ท่ีเขาถวายบอกวา เม่ือปจจัยมีก็นิมนตฉัน ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        ________________    
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                        ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๔   
                        เร่ืองคนรับใชของเจาศากยะ   
        [๗๙๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร   
กบิลพัสดุสักกะชนบท. คร้ังนั้น พวกบาวของเจาศากยะท้ังหลายกอการราย นางสากิยานี   
ท้ังหลายปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุท้ังหลายผูอยูในเสนาสนะปา พวกบาวๆ ของเจา-   
ศากยะไดทราบขาววา นางสากิยานีท้ังหลาย ปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุท้ังหลายผูอยูใน   
เสนาสนะปา จึงไปซุมอยูท่ีหนทาง เหลานางสากิยานพีากันนําของเค้ียวของฉันอยางประณีต   
ไปสูเสนาสนะปา พวกบาวๆ ไดออกมาแยงชิงพวกนางสากิยานีและประทุษราย พวกเจาศากยะ   
ออกไปจับผูรายพวกนัน้ไดพรอมดวยของกลาง แลวพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เม่ือ   
พวกผูรายอาศัยอยูในอารามมี ไฉนพระคุณเจาท้ังหลายจึงไมแจงความเลา ภิกษุท้ังหลายไดยิน   
พวกเจาศากยะพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจกับัญญัติ-   
สิกขาบทแกภกิษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดแีหงสงฆ ๑ ...   
เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๕. ๔. ก. อนึ่ง ภกิษใุด อยูในเสนาสนะปา ท่ีรูกันวาเปนท่ีมีรังเกยีจ   
มีภัยเฉพาะหนา รับของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ ีอันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ดวยมือ   
ของตน ในวัดท่ีอยู เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษนุัน้พึงแสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรม   
ท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองคนรับใชของเจาศากยะ จบ.   
                        เร่ืองพระอาพาธ   
        [๗๙๕] โดยสมัยตอจากนั้นแล มีภกิษรูุปหนึ่งอาพาธอยูในเสนาสนะปา ชาวบานได   
พากันนําของเคี้ยวของฉันไปสูเสนาสนะปา คร้ันแลวไดกลาวอาราธนาภิกษุนั้นวา นิมนตฉันเถิด   
ขอรับ.   
        ภิกษนุั้นไมรับ รังเกียจอยูวา การรับของเค้ียวหรือของฉันในเสนาสนะปา ดวยมือ   
ของตน แลวเค้ียวฉัน พระผูมีพระภาคทรงหามแลว ดังนี้ แลวไมสามารถไปเท่ียวบิณฑบาต   
ไดอดอาหารแลว เธอไดแจงเร่ืองนั้นแกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแด   
พระผูมีพระภาค.   
                        พระพุทธานญุาตพิเศษ   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธรับของ   
เค้ียวหรือของฉัน ในเสนาสนะปา ดวยมือของตนแลวเค้ียวฉันได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัต ิ  
        ๑๔๕. ๔. ข. อนึ่ง ภิกษุใด อยูในเสนาสนะปา ท่ีรูกันวา เปนท่ีมีรังเกียจ   
มีภัยเฉพาะหนา รับของเค้ียวก็ดี ของฉันกด็ ีอันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ดวยมือ   
ของตน ในวัดท่ีอยู ไมใชผูอาพาธ เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษนุัน้พึงแสดงคืนวา   
แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืน   
ธรรมนั้น.   
                        เร่ืองพระอาพาธ จบ.   
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                                สิกขาบทวิภังค   
        [๗๙๖] คําวา เสนาสนะปา ความวา เสนาสนะท่ีช่ือวาปา มีกําหนดเขต ๕๐๐   
ช่ัวธนูเปนอยางตํ่า.   
        ท่ีช่ือวา เปนท่ีมีรังเกียจ คือ ในอาราม ในอุปจารแหงอาราม มีสถานที่พวกโจร   
ซองสุม บริโภค ยืน นั่ง นอน ปรากฎอยู.   
        ท่ีช่ือวา มีภัยเฉพาะหนา คือ ในอาราม ในอุปจารแหงอาราม มีรองรอยท่ีชาวบาน   
ถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี ปรากฏอยู.   
        บทวา อนึ่ง ...    ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...   
        บทวา ภกิษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ...     นี้ช่ือวา ภกิษุ   
ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้.   
        บทวา ในเสนาสนะเห็นปานนั้น คือ ในเสนาสนะมีรองรอยเชนนั้นปรากฏ.   
        ท่ีช่ือวา อันเขาไมไดบอกใหรู คือ เขาสงสหธรรมิก ๕ ไปบอก นี้ช่ือวา ไมเปน   
อันเขาไดบอกใหรู.   
        เขาบอกนอกอาราม นอกอุปจารแหงอาราม นี่ก็ช่ือวาไมเปนอันเขาไดบอกใหรู.   
        ท่ีช่ือวา บอกใหรู คือผูใดผูหนึ่งเปนสตรีก็ตาม เปนบุรุษก็ตาม มาสูอาราม หรือ   
อุปจารแหงอารามแลวบอกวา ทานเจาขา สตรีหรือบุรุษช่ือโนน จักนําของเค้ียวหรือของฉันมา   
ถวายภกิษุมีช่ือนี้.   
        ถาท่ีนั้นเปนสถานมีรังเกียจ ภิกษุพึงบอกเขาวา เปนสถานมีรังเกียจ ถาท่ีนั้นเปน   
สถานมีภัยเฉพาะหนา พึงบอกเขาวา เปนสถานมีภัยเฉพาะหนา ถาเขากลาววา ไมเปนไร   
เจาขา เขาจักนาํมาเอง ภิกษุพงึบอกพวกโจรวา ชาวบานจักเขามาในท่ีนี้ พวกทานจงหลีกไปเสีย.   
        เม่ือเขาบอกใหรูเฉพาะยาคู แลวเขานาํบริวารแหงยาคูมาดวย นี้ช่ือวา อันเขาบอกใหรู.   
        เม่ือเขาบอกใหรูเฉพาะภัต แลวเขานําบริวารแหงภัตมาดวย นี้ช่ือวา อันเขาบอกใหรู.   
        เม่ือเขาบอกใหรูเฉพาะของเค้ียว แลวเขานําบริวารแหงของเค้ียวมาดวย นี้ก็ช่ือวา   
อันเขาบอกใหรู.   
        เม่ือเขาบอกใหรูเฉพาะตระกูล คนในตระกูลนั้นนําของเค้ียวหรือของฉันมาถวาย นี้ก็   
ช่ือวา อันเขาบอกใหรู.    
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        เม่ือเขาบอกใหรูเฉพาะหมูบาน คนในหมูบานนั้นนําของเค้ียวหรือของฉันมาถวาย นีก้็   
ช่ือวา อันเขาบอกใหรู.   
        เม่ือเขาบอกใหรูเฉพาะตําบลบาน คนในตําบลบานนั้นนําของเค้ียวหรือของฉันมาถวาย   
นี้ก็ช่ือวา อันเขาบอกใหรู.   
        ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะหา ของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก   
นอกนั้นช่ือวาของเค้ียว.   
        ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแก โภชนะหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑   
ปลา ๑ เนื้อ ๑.   
        ท่ีช่ือวา วดัท่ีอยู สําหรับอารามท่ีมีเคร่ืองลอม ไดแกภายในอาราม อารามท่ีไมมีเคร่ือง   
ลอม ไดแกอุปจาร.   
        ท่ีช่ือวา ไมใชผูอาพาธ คือ ผูสามารถไปเท่ียวบิณฑบาตได.   
        ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือ ผูไมสามารถไปเท่ียวบิณฑบาตได.   
        ภิกษไุมใชผูอาพาธ รับประเคนของท่ีเขาไมไดบอกใหรู ดวยหมายวา จกัเค้ียว จกัฉัน   
ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน.   
                                บทภาชนีย   
                        ติกปาฏิเทสนียะ   
        [๗๙๗] เขาไมไดบอกใหรู ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดบอกใหรู รับของเค้ียวก็ดี ของฉัน   
ก็ดี ดวยมือของตน ในวัดท่ีอยู ไมใชผูอาพาธ เค้ียวกด็ี ฉันก็ดี ตองอาบัตปิาฏิเทสนียะ.   
        เขาไมไดบอกใหรู ภิกษมีุความสงสัย รับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน ใน   
วัดท่ีอยู ไมใชผูอาพาธ เค้ียวก็ดี ฉันกด็ี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
        เขาไมไดบอกใหรู ภิกษสํุาคัญวาเขาบอกใหรู แลวรับของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี ดวยมือ   
ของตน ในวัดท่ีอยู ไมใชผูอาพาธ เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.   
                                ทุกกฏ   
        ภิกษุรับประเคนของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ เพื่อทําเปนอาหาร   
ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.   
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        เขาบอกใหรูแลว ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดบอกใหรู ...     ตองอาบัติทุกกฏ.   
        เขาบอกใหรูแลว ภิกษุมีความสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                ไมตองอาบัติ   
        เขาบอกใหรูแลว ภิกษุสําคัญวาเขาบอกใหรูแลว ...    ไมตองอาบัติ.   
                                อนาปตติวาร   
        [๗๙๘] เขาบอกใหรู ๑ ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุฉันของเปนเดนของภกิษุผูไดรับนิมนตไว   
หรือของภิกษผูุอาพาธ ๑ ภิกษุรับนอกวัดแลวมาฉันในวดั ๑ ภกิษุฉันรากไม เปลือกไม ใบไม   
ดอกไม หรือผลไม ซ่ึงเกิดข้ึนในวัดนัน้ ๑ ภิกษุฉันของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก   
ในเม่ือมีเหตุจาํเปน ๑ ภกิษวุกิลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                                บทสรุป   
        [๗๙๙] ทานท้ังหลาย ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล   
ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทนัน้วา ทานท้ังหลายเปนผู   
บริสุทธ์ิแลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ?   
ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธ์ิ   
แลวในธรรมคือ ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทนี้ เหตุนัน้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวย   
อยางนี้.   
                        ปาฏิเทสนียกณัฑ จบ.   
                        ______________   
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                                ๔. เสขิยกัณฑ   
        ทานทั้งหลาย ก็ธรรมคือ เสขิยะเหลานี้แล มาสูอุเทส.   
                        วรรคท่ี ๑ ปริมัณฑลวรรค   
                        สารูป ๒๖ สิกขาบท   
                                สิกขาบทท่ี ๑   
        [๘๐๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-   
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนุงผาเล้ือยหนาบาง เล้ือยหลังบาง   
ชาวบานพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จงึไดนุง   
ผาเล้ือยหนาบาง เล้ือยหลังบาง เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภกิษุท้ังหลายไดยินชาว   
บานเหลานั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...     ตางก็เพงโทษ   
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจงึไดนุงผาเล้ือยหนาบาง เล้ือยหลังบางเลา แลวกราบ   
ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก   
เกิดนัน้ แลวรับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
ขาววา พวกเธอนุงผาเล้ือยหนาบาง เล้ือยหลังบาง จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดนุงผา   
เล้ือยหนาบาง เล้ือยหลังบางเลา การกระทําของพวกเธอน่ันไมเปนไปเพือ่ความเล่ือมใสของ   
ชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี้   
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                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๖. ๑. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักนุงเปนปริมณฑล.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษนุุงปดมณฑลสะดือ มณฑลเขา ช่ือวานุงเปนปริมณฑล.   
        ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นุงผาเล้ือยหนาหรือเล้ือยหลัง ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ ไมมีสติ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ-   
กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        __________________   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
        [๘๐๑] สาวัตถีนิทาน. ๑- คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียหมผาเล้ือยหนาบาง เล้ือยหลังบาง ...    ๒-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๗. ๒. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักหมเปนปริมณฑล.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษหุมทํามุมท้ังสองใหเสมอกัน ช่ือวาหมเปนปริมณฑล. ภิกษุใดอาศัยความไม   
เอ้ือเฟอ หมผาเล้ือยหนาหรือเล้ือยหลัง ตองอาบัติทุกกฏ.   
#๑. บาลีวา สาวัตถีนิทาน เหน็อยูในท่ีใด ในท่ีนั้นมีบาลีแปลวา โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ   
#เจาประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ดังนี้   
#๒. หมายวามีเนื้อความดังสิกขาบทท่ี ๑    
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        _______________   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
        [๘๐๒] สาวัตถีนิทาน โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน   
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินเปดกายไปใน   
ละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๘. ๓. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักปกปดกายดี ไปในละแวกบาน   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงปดกายดวยดีไปในละแวกบาน. ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดินเปดกาย   
ไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        _______________   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
        [๘๐๓] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งเปดกายในละแวกบาน ...    
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                                พระบัญญัติ   
        ๑๔๙. ๔. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักปกปดกายดี นั่งในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงปดกายดวยดี นั่งในละแวกบาน. ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งเปดกาย   
ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        _______________   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
        [๘๐๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินคะนองมือบาง คะนองเทาบาง   
ไปในละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๐. ๕. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักสํารวมดี ไปในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน. ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ คะนองมือก็ดี   
คะนองเทากด็ี ไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        __________________    
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                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
        [๘๐๕] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียคะนองมือบาง คะนองเทาบาง   
นั่งในละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๑. ๖. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักสํารวมดี นัง่ในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงสํารวมดี นัง่ในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ คะนองมือก็ดี   
คะนองเทากด็ี นั่งในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        __________________   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
        [๘๐๖] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินไปในละแวกบาน พลางแลดู   
ในท่ีนั้นๆ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๒. ๗. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักมีตาทอดลง ไปในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงมีนัยนตาทอดลง เดินไปในละแวกบาน พึงแลประมาณช่ัวแอกหน่ึง.   
ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ไปในละแวกบาน พลางแลดูในท่ีนัน้ๆ ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        _______________   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
        [๘๐๗] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งในละแวกบาน พลางแลดู   
ในท่ีนั้นๆ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๓. ๘. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักมีตาทอดลง นั่งในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงมีนัยนตาอันทอดลง นั่งในละแวกบาน พึงแลประมาณช่ัวแอกหน่ึง. ภิกษใุด   
อาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งในละแวกบาน พลางแลดูในท่ีนั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        _______________   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
        [๘๐๘] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินเวกิผาไปในละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๔. ๙. ภิกษุทําความศึกษาวา เราจักไมไปในละแวกบานดวยท้ังเวิกผา.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงเดินเวิกผาไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เวกิผาข้ึนขาง   
เดียวก็ดี ท้ังสองขางก็ดี เดนิไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ____________   
                        ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
        [๘๐๙] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเวกิผา นัง่ในละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๕. ๑๐. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในละแวกบาน ดวยท้ังเวกิผา.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงเวิกผานั่งในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เวิกผาข้ึนขางเดียว   
ก็ดี ท้ังสองขางก็ดี นั่งในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        วรรคท่ี ๑ จบ.   
                        ___________________    
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                        วรรคท่ี ๒ อุชชัคฆิกวรรค   
                                สิกขาบทท่ี ๑   
        [๘๑๐] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินหวัเราะล่ันไปในละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๖. ๑๑. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมไปในละแวกบาน ดวยท้ังความ   
หัวเราะล่ัน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงเดินหัวเราะล่ันไปในละแวกบาน ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิ-   
หัวเราะไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑- ๑ ทําอาการเพียงยิ้มแยมในเม่ือมีเร่ืองท่ีนาขัน ๑   
มีอันตราย ๒- ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        _______________   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
        [๘๑๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งหวัเราะล่ันอยูในละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๗. ๑๒. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในละแวกบาน. ดวยท้ังความ   
หัวเราะล่ัน.   
#๑. ๒. บาลี ๒ บทนี้ ควรพิจารณา เพราะคนไขไมตองการหัวเราะ และในคราวมีอันตราย   
#ก็ไมจําเปนหวัเราะ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงนั่งหวัเราะล่ันในละแวกบาน. ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งใน   
ละแวกบานหวัเราะล่ัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑- ๑ ทําอาการเพียงยิ้มแยมในเม่ือมีเร่ืองท่ีนาขัน ๑   
มีอันตราย ๒- ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        _______________   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
        [๘๑๒] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดนิสงเสียงตะเบ็ง เสียงตะโกน   
ไปในละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๘. ๑๓. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักมีเสียงนอยไปในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงมีเสียงเบาเดินไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดินสงเสียง   
ตะเบ็ง เสียงตะโกนไปในละแวกบาน. ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        _______________   
#๑. ๒. แมบาลี ๒ บทนี้ ก็ควรพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลว.   
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                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
        [๘๑๓] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งสงเสียงตะเบ็ง เสียงตะโกนล่ันอยูใน   
ละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๕๙. ๑๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักมีเสียงนอย นั่งในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงมีเสียงเบา นั่งในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ สงเสียง   
ตะเบ็ง เสียงตะโกน นั่งในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        _______________   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
        [๘๑๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินโคลงกายไปในละแวกบาน.   
วางทาภาคภูมิ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๐. ๑๕. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมเดนิโยกกายไปในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงเดินโคลงกายไปในละแวกบาน พึงประคองกายเดินไป. ภิกษุใดอาศัย   
ความไมเอ้ือเฟอ เดินโคลงกายไปในละแวกบาน วางทาภาคภูมิ ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        _______________   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
        [๘๑๕] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งโคลงกายอยูในละแวกบาน วางทา   
ภาคภูมิ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๑. ๑๖. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งโยกกายในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงนั่งโคลงกายในละแวกบาน พึงนั่งประคองกาย. ภกิษใุดอาศัยความ   
ไมเอ้ือเฟอ นั่งโคลงกายในละแวกบาน วางทาภาคภูมิ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        _______________   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
        [๘๑๖] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินไกวแขนไปในละแวกบาน   
แสดงทากรีดกราย ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๒. ๑๗. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมไกวแขนไปในละแวกบาน.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงเดินแกวงแขนไปในละแวกบาน พึงประคองแขนเดินไป. ภกิษุใด   
อาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดินแกวงแขนไปในละแวกบาน แสดงทากรีดกราย ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        _______________   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
        [๘๑๗] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งไกวแขน แสดงทากรีดกราย   
ในละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๓. ๑๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมไกวแขนนั่งในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงนั่งไกวแขนในละแวกบาน พึงนั่งประคองแขน. ภกิษุใดอาศัยความไม-   
เอ้ือเฟอ นั่งแกวงไกวแขนในละแวกบาน แสดงทากรีดกราย ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        _______________    
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                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
        [๘๑๘] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน   
ทําทาคอพับ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๔. ๑๙. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมโคลงศีรษะไปในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน พึงเดินประคองศีรษะไป ภิกษใุดอาศัย   
ความไมเอ้ือเฟอ เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ทําทาคอพับ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        _______________   
                        อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
        [๘๑๙] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ทําทา   
คอพับ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๕. ๒๐. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมโคลงศีรษะน่ังในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงนั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน พึงนั่งประคองศีรษะ ภกิษุใดอาศัยความไม   
เอ้ือเฟอ นั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ทําศีรษะใหหอย ตองอาบัติทุกกฏ.   
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        วรรคท่ี ๒ จบ.   
                        _______________    
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                        วรรคท่ี ๓ ขัมภกตวรรค   
                                สิกขาบทท่ี ๑   
        [๘๒๐] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดินคํ้ากายไปในละแวกบาน  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๖. ๒๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําความคํ้า ไปในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงเดินคํ้ากายไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดินคํ้ากายขาง   
เดียวก็ตาม ท้ังสองขางก็ตาม ไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        ____________   
                        ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๒   
        [๘๒๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งคํ้ากายในละแวกบาน  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๗. ๒๒. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําความคํ้า นั่งในละแวก   
บาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงนั่งคํ้ากายไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งคํ้ากายขาง   
เดียวก็ตาม ท้ังสองขางก็ตาม ไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        ____________   
                        ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๓   
        [๘๒๒] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดนิคลุมศีรษะไปในละแวกบาน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๘. ๒๓. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมคลุมศีรษะไปในละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงคลุมศีรษะเดินไปในละแวกบาน ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ เดนิคลุม   
ศีรษะไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        ____________   
                        ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๔   
        [๘๒๓] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งคลุมศีรษะน่ังในละแวกบาน  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๖๙. ๒๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมคลุมศีรษะน่ังในละแวกบาน.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงคลุมศีรษะน่ังในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ คลุมศีรษะน่ัง   
ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        ____________   
                        ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๕   
        [๘๒๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียกระหยงเทาเดินไปในละแวกบาน  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๐. ๒๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมไปในละแวกบาน ดวยท้ัง   
ความกระหยง.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงมีการกระหยงเทาเดินไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
เดินกระหยงเทาไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        ____________    
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                        ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๖   
        [๘๒๕] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียรัดเขานั่งในละแวกบาน  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๑. ๒๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในละแวกบานดวยท้ัง   
ความรัด.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงมีการรัดเขานั่งในละแวกบาน ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอนั่งรัดเขาดวย   
มือก็ดี รัดเขาดวยผากด็ี ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑   
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        สารูป ๒๖ สิกขาบท จบ.   
                        ____________   
                        โภชนปฏิสังยตุ ๓๐ สิกขาบท   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
        [๘๒๖] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต โดยไมเอาใจใส ทํา   
อาการดุจท้ิงเสีย  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๒. ๒๗. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟอ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงรับบิณฑบาตโดยเคารพ ภกิษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับบิณฑบาตโดยไม   
เคารพ ทําอาการดุจท้ิงเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        ____________   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
        [๘๒๗] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต พลางแลไปในท่ีนั้นๆ   
เม่ือเขากําลังเกล่ียบิณฑบาตลงก็ดี เม่ือเกล่ียเสร็จแลวก็ดี หารูสึกตัวไม  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๓. ๒๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักจองในบาตรรับบิณฑบาต.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงแลดูบาตรรับบิณฑบาต ภกิษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับบิณฑบาตพลาง   
เหลียวแลไปในท่ีนั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        ____________   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
        [๘๒๘] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต รับแตสูปะเปนสวน   
มาก ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๔. ๒๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 678 
                                สิกขาบทวิภังค   
        ท่ีช่ือวา สูปะ มีสองชนิด คือ สูปะทําดวยถ่ัวเขียว ๑ สูปะทําดวยถ่ัวเหลือง ๑ ท่ี   
จับไดดวยมือ.   
        อันภิกษพุึงรับบิณฑบาตมีสูปะพอสมกัน  ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับแตสูปะอยาง   
เดียวเปนสวนมาก ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ รับกับขาวตางอยาง ๑ รับของญาติ ๑   
รับของผูปวารณา ๑ รับเพื่อประโยชนแกภิกษุอ่ืน ๑ จายมาดวยทรพัยของตน ๑ มีอันตราย ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ____________   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
        [๘๒๙] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตถึงลนบาตร  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๕. ๓๐. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาตจดเสมอขอบบาตร.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงรับบิณฑบาตเสมอขอบปากบาตร ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ รับบิณฑบาต   
จนลน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง   
อาบัติแล.   
                        ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        วรรคท่ี ๓ จบ.   
                        __________________    
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                        วรรคท่ี ๔ สักกัจจวรรค   
                                สิกขาบทท่ี ๑   
        [๘๓๐] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตโดยไมเอาใจใส ทําอาการ   
ดุจไมยากฉัน  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๖. ๓๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาตโดยเอ้ือเฟอ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงฉันบิณฑบาตโดยไมรังเกยีจ ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันบิณฑบาตโดย   
รังเกียจ ทําอาการดุจไมอยากฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        _______________   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
        [๘๓๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตพลางเหลียวแลไปในท่ี   
นั้นๆ เม่ือเขาเกล่ียบิณฑบาตลงก็ดี เม่ือเกล่ียเสร็จแลวก็ดี หารูสึกตัวไม  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๗. ๓๒. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราจักจองดูอยูในบาตร ฉันบิณฑบาต.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารพึงแลดูในบาตร ฉันบิณฑบาต ภกิษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉัน   
บิณฑบาตพลางแลดูไปในท่ีนั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        _______________   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
        [๘๓๒] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตเจาะลงในท่ีนั้นๆ  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๘. ๓๓. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาตไมแหวง.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษพุึงฉันบิณฑบาตเกล่ียใหเสมอ ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันบิณฑบาตเจาะ   
ลงในท่ีนั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ตักใหภกิษุอ่ืน เวาแหวง ๑ ตักเกล่ีย   
ลงในภาชนะอ่ืนแหวง ๑ ตกัสูปะแหวงเวา ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        _______________    
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                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
        [๘๓๓] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาต ฉันแตกับอยางเดียว   
มาก  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๗๙. ๓๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        ท่ีช่ือวา สูปะ มีสองชนิด คือ สูปะทําดวยถ่ัวเขียว ๑ สูปะทําดวยถ่ัวเหลือง ๑   
ท่ีจับไดดวยมือ.   
        อันภิกษพุึงฉันบิณฑบาตมีสูปะพอดกีัน  ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันแตสูปะอยาง   
เดียว ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันกับขาวอยางอ่ืนๆ ๑ ฉันของญาติ ๑   
ฉันของคนปวารณา ๑ ฉันเพือ่ประโยชนแกภิกษุอ่ืน ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ มีอันตราย ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        ____________   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
        [๘๓๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตขยุมลงแตยอด  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๐. ๓๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมขยุมลงแตยอด ฉันบิณฑบาต.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงขยุมลงแตยอดฉันบิณฑบาต ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ขยุมลงแตยอด   
ฉันบิณฑบาต ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ กวาดตะลอมขาวท่ีเหลือเล็กนอยรวมเปน   
คําแลวเปบฉัน ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        _______________   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
        [๘๓๕] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียอาศัยความอยากไดมาก กลบแกงบาง   
กับขาวบาง ดวยขาวสุก  ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๑. ๓๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมกลบแกงกด็ี กับขาวก็ดี ดวย-   
ขาวสุก อาศัยความอยากไดมาก.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงกลบแกง หรือกับขาว ดวยขาวสุกเพราะอยากจะไดมาก ภิกษุ   
ใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ กลบแกงหรือกับขาวดวยขาวสุก เพราะอยากจะไดมาก ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ เจาของกลบถวาย ๑ ไมไดมุงอยากไดมาก ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        _______________   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
                        เร่ืองพระฉัพพัคคียขอขาวแกงฉัน   
        [๘๓๖] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียขอกบัขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชน   
แกตนมาฉัน ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร    
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จึงไดขอกับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา กับขาวหรือขาวสุกท่ีดี ใครจะ   
ไมพอใจ ของที่มีรสอรอยใครจะไมชอบใจ ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย  ...   ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย   
จึงไดขอกับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา  ...   แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี   
พระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอขอ   
กับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดขอ   
กับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป   
เพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดงันี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๒. ๓๗. ก. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมขอสูปะก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อ-   
ประโยชนแกตน ฉัน.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
                เร่ืองพระฉัพพัคคียขอขาวแกงฉัน จบ.   
                        เร่ืองพระอาพาธ   
        [๘๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายอาพาธ พวกภิกษุผูพยาบาลไดถามภิกษท้ัุงหลาย   
ผูอาพาธวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานยังพอทนไดหรือ ยงัพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ    
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        ภิกษุอาพาธท้ังหลายตอบวา อาวุโสท้ังหลาย เม่ือกอนพวกผมขอสูปะบาง ขาวสุกบาง   
เพื่อประโยชนแกตนมาฉันได พวกผมมีความผาสุก เพราะเหตุนั้น แตบัดนี้พวกผมรังเกียจอยูวา   
พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงไมขอ เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงไมมีความผาสุก.   
        ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธขอได   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราอนุญาตใหภิกษผูุอาพาธ ขอสูปะก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อประโยชน   
แกตนมาฉันได   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๑๘๒. ๓๗. ข. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมขอสูปะก็ดี ขาวสุก   
ก็ดี เพื่อประโยชนแกตน ฉัน.   
                        เร่ืองพระอาพาธ จบ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมอาพาธ ไมพึงขอสูปะ หรือขาวสุก เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ภกิษุใด   
อาศัยความไมเอ้ือเฟอ มิใชผูอาพาธ ขอสูปะก็ดี ขาวสุกกด็ี เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพ่ือ   
ประโยชนแกภิกษุอ่ืน ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        ______________    
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                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
        [๘๓๘] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียมีความมุงหมายจะเพงโทษ แลดูบาตร   
ของภิกษุเหลาอ่ืน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๓. ๓๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมเพงโพนทะนา แลดบูาตรของ   
ผูอ่ืน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงมุงหมายจะเพงโทษ แลดูบาตรของภิกษุอ่ืน ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
มีความมุงหมายจะเพงโทษ แลดูบาตรของภิกษุพวกอ่ืน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ แลดดูวยคิดวาจกัเติมของฉันให หรือจักส่ังใหเขา   
เติมถวาย ๑ มิไดมีความมุงหมายจะเพงโทษ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        ____________   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
        [๘๓๙] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียทําคําขาวใหญ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๔. ๓๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําคําขาวใหใหญนกั.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงทําคําขาวใหใหญเกินไป ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ทําคําขาว   
ใหใหญ ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันของเค้ียว ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑   
ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ____________   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
        [๘๔๐] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันขาวทําคําขาวยาว ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๕. ๔๐. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักทําคําขาวใหกลมกลอม.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารพึงทําคําขาวใหกลมกลอม ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ทําคําขาวยาว   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันของเค้ียว ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑   
ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        วรรคท่ี ๔ จบ.   
                        ____________    
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                        วรรคท่ี ๕ กพฬวรรค   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
        [๘๔๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเม่ือคําขาวยังไมนํามาถึง ยอมอาชองปากไวทา ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๖. ๔๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เม่ือคําขาวยังไมนํามาถึง เราจักไมอา-   
ชองปาก.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหาร เม่ือคําขาวยังไมถึงปาก ไมพึงอาชองปากไวทา ภิกษใุดอาศัยความ   
ไมเอ้ือเฟอ เม่ือคําขาวยังนํามาไมถึงปาก อาชองปากไวทา ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        ___________   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
        [๘๔๒] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียกําลังฉันอยู สอดน้ิวมือท้ังหมดเขาไปในปาก ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๗. ๔๒. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราฉันอยู จักไมสอดมือท้ังนั้นเขาในปาก.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุกาํลังฉันอาหารอยู ไมพึงสอดนิ้วมือท้ังหมดเขาในปาก ภิกษุใดอาศัยความไม   
เอ้ือเฟอ กําลังฉันอยู สอดน้ิวมือท้ังหมดเขาในปาก ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        ___________    
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                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
        [๘๔๓] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเจรจาท้ังๆ ท่ีในปากยังมีคําขาว ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๘. ๔๓. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา ปากยังมีคําขาว เราจักไมพูด.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงพูดดวยท้ังปากยังมีคําขาว ภกิษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ พูดดวย   
ท้ังปากยังมีคําขาว ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        ___________   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
        [๘๔๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารโยนคําขาว ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๘๙. ๔๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันเดาะคําขาว.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเดาะคําขาว ภกิษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันเดาะคําขาว   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันอาหารท่ีแขน ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        ___________   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
        [๘๔๕] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารกัดคําขาว ...    
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                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๐. ๔๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันกดัคําขาว.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันกัดคําขาว ภกิษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันอาหารกัดคําขาว   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันขนมท่ีแขนแข็ง ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑   
ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        ___________   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
        [๘๔๖] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารทํากระพุงแกมใหตุย ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๑. ๔๖. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําใหตุย.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษฉัุนอาหารไมพึงฉันทํากระพุงแกมใหตุย ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันอาหาร   
ทํากระพุงแกมใหตุยขางเดียวก็ดี ท้ังสองขางก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑ มีอันตราย ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        ___________    
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                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
        [๘๔๗] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารสลัดมือ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๒. ๔๗. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันสลัดมือ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันสลัดมือ ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันอาหารสลัดมือ   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ สลัดมือท้ิงเศษอาหาร ๑ มีอันตราย ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        _______________   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
        [๘๔๘] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหาร โปรยเมล็ดขาว ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๓. ๔๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําเมล็ดขาวตก.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันทําเมล็ดขาว   
ใหรวง ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ท้ิงผงขาวเมล็ดขาวติดไปดวย ๑ มีอันตราย ๑   
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        ___________    
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                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
        [๘๔๙] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารแลบล้ิน ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๔. ๔๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันแลบล้ิน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงแลบล้ิน ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันอาหารแลบลิ้น   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ___________   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
        [๘๕๐] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารดังจับๆ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๕. ๕๐. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําเสียงจับๆ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษฉัุนอาหารไมพึงฉันทําเสียงดังจับๆ ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันอาหาร   
ดังจับๆ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        วรรคท่ี ๕ จบ.   
                        ___________   
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                        วรรคท่ี ๖ สุรุสุรุวรรค   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
        [๘๕๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร   
โกสัมพี. คร้ังนั้น พราหมณคนหน่ึงปรุงปานะนํ้านมถวายพระสงฆ ภกิษุท้ังหลายซดน้ํานมดังชูดๆ   
ภิกษุรูปหนึ่งเคยเปนนกัฟอนรํากลาวข้ึนอยางนีว้า ชะรอยพระสงฆท้ังปวงนี้อันความเย็นรบกวน   
แลว. บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ...                ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษจุึงไดพูด   
ปรารภพระสงฆเลนเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ ขาววา เธอไดพูดปรารภพระสงฆ   
เลน จริงหรือ?   
        ภิกษุรูปน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดพูดปรารภสงฆเลน   
เลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือ   
ความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนที่เล่ือมใสแลว ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษท้ัุงหลายวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันภกิษุท้ังหลายไมพึงพดูปรารภพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆเลน รูปใด   
ฝาฝน ตองอาบัติทุกกฏ.   
        คร้ันทรงติเตียนภิกษุนัน้โดยอเนกปริยายแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเล้ียงยาก ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๖. ๕๑. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําเสียงดังซูดๆ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันดังซูดๆ. ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันอาหารทําเสียง   
ดังซูดๆ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        _______________   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
        [๘๕๒] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารเลียมือ ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๗. ๕๒. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันเลียมือ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเลียมือ ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันอาหารเลียมือ   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        _______________   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
        [๘๕๓] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารขอดบาตร ...   
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                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๘. ๕๓. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันขอดบาตร.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันขอดบาตร. ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันอาหารขอด   
บาตร ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ขาวสุกเหลือนอยกวาดขอดรวมกนัเขาแลว   
ฉัน ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        _______________   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
        [๘๕๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารเลียริมฝปาก ...   
                                พระบัญญัติ   
        ๑๙๙. ๕๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันเลียริมฝปาก.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเลียริมฝปาก. ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ ฉันอาหารเลีย   
ริมฝปาก ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        _______________    
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                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
        [๘๕๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูท่ีสวนสัตวเภสกฬาวัน เขต   
พระนครสุงสุมารคิระ แขวงภัคคะชนบท. คร้ังนั้น ภิกษท้ัุงหลายรับประเคนโอน้ําดวยมือขางท่ี   
เปอนอามิส ในโกกนุทปราสาท. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะ   
เช้ือสายพระศากยบุตร จึงไดรับประเคนโอนํ้าดวยมือขางท่ีเปอนอามิส เหมือนพวกคฤหัสถผู   
บริโภคกามเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ี   
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายจึงไดรับประเคนโอน้ํา   
ดวยมือขางท่ีเปอนอามิสเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุรับ   
ประเคนโอน้ําดวยมือท่ีเปอนอามิส จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกโมฆบุรุษเหลานั้น   
จึงไดรับประเคนโอน้ําดวยมือขางท่ีเปอนอามิสเลา การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไม   
เปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใส   
แลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๒๐๐. ๕๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมรับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงรับประเคนโอน้ํา ดวยมือขางท่ีเปอนอามิส. ภิกษใุดอาศัยความ   
ไมเอ้ือเฟอ รับประเคนโอน้ําดวยมือขางท่ีเปอนอามิส ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ รับประเคนดวยหมายวาจกัลางเอง หรือ   
ใหผูอ่ืนลาง ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        _______________   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
        [๘๕๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูท่ีสวนสัตวเภสกฬาวัน เขต   
พระนครสุงสุมารคิระ แขวงภัคคะชนบท. คร้ังนั้น ภิกษท้ัุงหลายเทน้ําลางบาตรซ่ึงมีเมล็ดขาวลง   
ในละแวกบาน ใกลโกกนุทปราสาท. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ   
สมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดเทน้ําลางบาตรซ่ึงมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน เหมือนพวก   
คฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภกิษุท้ังหลายไดยนิชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู   
บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายจึงไดเทน้ํา   
ลางบาตรซ่ึงยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบานเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภกิษุเทน้ํา   
ลางบาตรซ่ึงมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน จริงหรือ?   
        ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฉนพวกโมฆบุรุษเหลานั้น   
จึงไดเทน้ําลางบาตรซ่ึงยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบานเลา การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลานั้น   
นั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิง่ของชุมชน   
ท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-    
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                                พระบัญญัติ   
        ๒๐๑. ๕๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวใน   
ละแวกบาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมเทน้ําลางบาตร ซ่ึงยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน. ภกิษุใดอาศัยความไม   
เอ้ือเฟอ เทน้ําลางบาตรซ่ึงยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ เก็บเมล็ดขาวออกแลวจึงเทนํ้าลางบาตร   
หรือขยี้เมล็ดขาวใหละลายแลวเท หรือเทน้าํลางบาตรลงในกระโถน แลวนําไปเทขางนอก ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        โภชนปฏิสังยตุ ๓๐ สิกขาบท จบ.   
                        _______________   
                ธรรมเทศนาปฏิสังยุต ๑๖ สิกขาบท   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
        [๘๕๗] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูกั้นรม. บรรดา   
ภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...             ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดแสดงธรรม   
แกบุคคลผูกั้นรมเลา แลวกราบทูลเร่ืองนี้แกพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอแสดง   
ธรรมแกบุคคลผูกั้นรม จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.    
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                                ทรงติเตียน   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดแสดง   
ธรรมแกบุคคลผูกั้นรมเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ี   
ยังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๒๐๒. ๕๗. ก. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลมีรม   
ในมือ.   
        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
        [๘๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายรังเกยีจเพื่อจะแสดงธรรมแกคนเปนไขมีรมใน   
มือ ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไม   
แสดงธรรมแกคนเปนไขซ่ึงมีรมในมือเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                        ทรงอนุญาตใหแสดงธรรมแกคนไข   
        ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ   
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับส่ังแกภิกษุท้ังหลายวา เราอนุญาตใหแสดงธรรมแกคนเปนไขมีรมใน   
มือได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๐๒. ๕๗. ข. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช   
ผูเจ็บไข มีรมในมือ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        ท่ีช่ือวา รม ไดแกรม ๓ ชนิด คือ รมผาขาว ๑ รมลําแพน ๑ รมใบไม ๑ ท่ีเย็บ   
เปนวงกลมผูกติดกับซ่ี.    
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        ท่ีช่ือวา ธรรม ไดแก ถอยคําท่ีอิงอรรถอิงธรรม เปนพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสี   
ภาษิต เทวตาภาษิต.   
        บทวา แสดง คือแสดงโดยบท ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ อักขระ.   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกบุคคลไมเปนไขผูกั้นรม ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดง   
ธรรมแกคนไมเปนไขผูกั้นรม ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        ________________   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
        [๘๕๙] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูถือไมพลอง ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๐๓. ๕๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช   
ผูเจ็บไข มีไมพลองในมือ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        ท่ีช่ือวา ไมพลอง ไดแก ไมพลองยาวส่ีศอกของมัชฌิมบุรุษยาวกวานั้นไมใชไมพลอง   
ส้ันกวานัน้ ก็ไมใชไมพลอง.   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูถือไมพลอง ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูถือไมพลอง ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        ________________   
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                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
        [๘๖๐] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูถือศัสตรา ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๐๔. ๕๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช   
ผูเจ็บไข มีศัสตราในมือ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        ท่ีช่ือวา ศัสตรา ไดแก วตัถุเคร่ืองประหารมีคมขางเดียว มีคมสองขาง.   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรม แกบุคคลผูไมเปนไขผูถือศัสตรา ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือ   
เฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูไมเปนไข ผูถือศัสตรา ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ________________   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
        [๘๖๑] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูถืออาวุธ ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๐๕. ๖๐. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช   
ผูเจ็บไข มีอาวธุในมือ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        ท่ีช่ือวา อาวุธ ไดแก ปน เกาทัณฑ.    
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        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูถืออาวุธ ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข มีมือถืออาวุธ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        วรรคท่ี ๖ จบ.   
                        __________________    
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                        วรรคท่ี ๗ ปาทุกาวรรค   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑   
        [๘๖๒] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูสวมเขียงเทา ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๐๖. ๖๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผู   
เจ็บไข สวมเขียงเทา.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูสวมเขียงเทา ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูเหยียบเขียงเทาก็ดี ผูสวมเขียงเทาก็ดี ผูสวมเขียงเทาหุมสนก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ.   
                        _______________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๒   
        [๘๖๓] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูสวมรองเทา ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๐๗. ๖๒. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผู   
เจ็บไข สวมรองเทา.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูสวมรองเทา ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูเหยียบรองเทาก็ดี ผูสวมรองเทาก็ดี ผูสวมรองเทาหุมสนก็ดี   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ.   
                        ____________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๓   
        [๘๖๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งในยาน ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๐๘. ๖๓. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผู   
เจ็บไข ไปในยาน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        ท่ีช่ือวา ยาน ไดแก คานหาม รถ เกวยีน เตียงหาม วอ เปลหาม.   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งไปในยาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูนั่งไปในยาน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ.   
                        ____________    
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                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๔   
        [๘๖๕] สาวัตถีทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนท่ีนอน ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๐๙. ๖๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช   
ผูเจ็บไข ผูอยูบนท่ีนอน.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูอยูบนท่ีนอน. ภกิษุใดอาศัยความไม   
เอ้ือเฟอ แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนอนอยู โดยท่ีสุดแมบนพื้นดิน ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ.   
                        ______________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๕   
        [๘๖๖] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๐. ๖๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช   
ผูเจ็บไขนั่งรัดเขา.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งรัดเขา ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ แสดง   
ธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งรัดเขาดวยมือกด็ี ผูนั่งรัดเขาดวยผากด็ี ตองอาบัติทุกกฏ.    
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ.   
                        _______________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๖   
        [๘๖๗] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูโพกผาพัน   
ศีรษะ ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๑. ๖๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช   
ผูเจ็บไขพันศีรษะ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        ท่ีช่ือวา พนัศีรษะ คือ พนัไมใหเหน็ปลายผม.   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูโพกผาพันศีรษะ ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูโพกผาพันศีรษะ ตองอาบัตทุิกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ใหเขาเปดปลายผมจุกแลวแสดง ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ.   
                        _______________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๗   
        [๘๖๘] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูหมผาคลุม   
ศีรษะ ...   
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                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๒. ๖๗. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช   
ผูเจ็บไขคลุมศีรษะ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        ท่ีช่ือวา คลุมศีรษะ คือ ท่ีเขาเรียกกนัวาคลุมตลอดศีรษะ   
        อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูคลุมศีรษะ ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูคลุมศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ใหเขาเปดผาคลุมศีรษะแลวแสดง ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ.   
                        _______________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๘   
        [๘๖๙] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียอยูท่ีพืน้ดินแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยู   
บนอาสนะ ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๓. ๖๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรานั่งอยูท่ีพื้นดิน จักไมแสดงธรรมแก   
คนไมเจ็บไข ผูนั่งบนอาสนะ.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษนุั่งอยูบนพืน้ ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะ ภกิษใุดอาศัย   
ความไมเอ้ือเฟอ นั่งอยูท่ีพื้นดิน แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะ ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.    
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                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ.   
                        _______________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๙   
        [๘๗๐] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียนั่งอยูบนอาสนะต่ําแสดงธรรมแก   
บุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูง บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา   
ไฉนพระฉัพพคัคียนั่งอยูบนอาสนะตํ่า จึงไดแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูงเลา แลว   
กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอนั่ง   
บนอาสนะตํ่า แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูง จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอนั่งอยูบน   
อาสนะตํ่าจึงไดแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูงเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไม   
เปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ี   
เล่ือมใสแลว ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภกิษุท้ังหลายดังตอไปนี้:-   
                        เร่ืองภรรยาของบุรุษจัณฑาล   
        [๘๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ภรรยาของบุรุษจัณฑาลคนหน่ึงใน   
พระนครพาราณสีไดตั้งครรภ นางไดบอกแกสามีวา นาย ดิฉันกําลังต้ังครรภ ดิฉันอยากรับ   
ประทานมะมวง.    



พระวนิัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงัค ทุติภาค - หนาท่ี 708 
        สามีตอบวา มะมวงไมมี เพราะไมใชหนามะมวง.   
        นางกลาววา ถาไมไดรับประทาน ดิฉันจักตาย.   
        สมัยนั้น ตนมะมวงของหลวงมีผลไมวาย มีอยูตนหนึ่ง บุรุษจณัฑาลนั้นเดินเขาไปท่ี   
ตนมะมวงนั้น คร้ันแลวไดข้ึนไปแฝงอยูบนตนมะมวงนัน้. พอดีพระเจาแผนดินไดเสด็จไปถึงตน   
มะมวงนั้น คร้ันแลวประทับนั่งบนพระราชอาสนสูง ทรงเรียนมนตกับพราหมณปุโรหิต บุรุษ   
จัณฑาลคิดวา พระเจาแผนดนิพระองคนี้ ประทับนั่งบนพระราชอาสนสูงเรียนมนต ช่ือวาไมเคารพ   
ธรรม และพราหมณคนนี้นั่งบนอาสนะตํ่า สอนมนตแกพระเจาแผนดินผูประทับนั่งบนพระราช   
อาสนสูงก็ช่ือวาไมเคารพธรรม สวนเราผูลักมะมวงของหลวง เพราะเหตุแหงสตรีก็ช่ือวาไมเคารพ   
ธรรมเหมือนกนั แทจริง การกระทําท้ังน้ีลวนตํ่าทรามท้ังนั้น ดังนีแ้ลวไตลงมา ณ ระหวาง   
พระเจาแผนดนิและพราหมณท้ังสองนั้นแล แลวกลาวคาถาข้ึนวาดังนี้   
        ท้ังสองไมรูอรรถ ท้ังสองไมรูเห็นธรรม คือพราหมณผูสอนมนตโดยไม   
        เคารพธรรม และพระเจาแผนดินผูทรงเรียนมนตโดยไมเคารพธรรม.   
พราหมณนั้นกลาวคาถาวาดังนี้:-   
        เพราะขาวสุกแหงขาวสาลีอันขาวสะอาด ผสมกับแกงเน้ือ ขาพเจาบริโภค   
        แลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงมิไดประพฤตอิยูในธรรม ท่ีเหลาพระอริยะ   
        สรรเสริญแลว.   
บุรุษจัณฑาลนัน้ไดกลาวสองคาถาวาดังนี้:-   
        ทานพราหมณ เราติเตียนการไดทรัพยและการไดยศ เพราะน่ันเปนการ   
        เล้ียงชีพโดยความเปนเหตุใหตกตํ่า และเปนการเล้ียงชีพโดยทางทีไ่มชอบ   
        ธรรม จะประโยชนอันใดดวยการเล้ียงชีพเชนนัน้ ทานจงรีบออกไปเสียเถิด   
        ทานมหาพราหมณ แมสัตวท่ีมีชีวิตเหลาอ่ืนก็ยังหุงหากินได ความอาธรรมท่ี   
        ทานไดประพฤติมาแลว อยาไดทําลายทานดุจกอนหนิทําลายหมอน้ําฉะน้ัน   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        [๘๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมในกาลคร้ังนั้น พราหมณนั่งบนอาสนะต่ําสอนมนตแก   
พระเจาแผนดนิผูประทับนั่งบนพระราชอาสนสูง ยังไมเปนท่ีพอใจของเรา ไฉนในกาลบัดนี้   
จักพอใจท่ีภกิษุนั่งบนอาสนะตํ่าแลวแสดงธรรมแกคนนัง่บนอาสนะสูงเลา การกระทําของพวก  
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เธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชน   
ท่ีเล่ือมใสแลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๔. ๖๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรานั่งบนอาสนะตํ่า จกัไมแสดง   
ธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูนั่งบนอาสนะสูง.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูนั่งบนอาสนะตํ่า ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะสูง   
ภิกษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ นั่งบนอาสนะตํ่าแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูนั่งบนอาสนะสูง   
ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ.   
                        ______________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐   
        [๘๗๓] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียยนืแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยู ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๕. ๗๐. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เรายืนอยูจักไมแสดงธรรมแกคนไม   
เจ็บไขผูนั่งอยู.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูยืนอยู ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยู ภกิษใุดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ   
ยืนแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยู ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ.   
                        _______________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑   
        [๘๗๔] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดนิไปขางหลัง แสดงธรรมแกบุคคล   
ผูเดินไปขางหนา ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๖. ๗๑.  ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราเดินไปขางหลัง จักไมแสดง   
ธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูเดินไปขางหนา.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูเดินไปขางหลัง ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปขางหนา ภกิษุใด   
อาศัยความไมเอ้ือเฟอเดินไปขางหลัง แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปขางหนา ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑ จบ.   
                        _______________    
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                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒   
        [๘๗๕] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียเดนิไปนอกทาง แสดงธรรมแกบุคคล   
ผูเดินไปในทาง ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๗. ๗๒. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราเดินไปนอกทาง จักไมแสดงธรรม   
แกคนไมเจ็บไข ผูไปอยูในทาง.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุผูเดินไปนอกทาง ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปในทาง ภิกษุใด   
อาศัยความไมเอ้ือเฟอเดินไปนอกทาง แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปในทาง ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒ จบ.   
                ธรรมเทศนาปฏิสังยุต ๑๖ สิกขาบท จบ.   
                        _______________   
                        ปกิณกะ ๓ สิกขาบท   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๓   
        [๘๗๖] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียยืนถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะ   
บาง ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๘. ๗๓. ภิกษพุึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมยืนถายอุจจาระ   
หรือถายปสสาวะ.    
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                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษุยนือยู มิใชผูอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระ หรือถายปสสาวะ ภิกษใุดอาศัยความ   
ไมเอ้ือเฟอ มิใชผูอาพาธ ยืนถายอุจจาระกด็ี ยืนถายปสสาวะก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑   
ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๓ จบ.   
                        _______________   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๔   
        [๘๗๗] สาวัตถีนิทาน. คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง   
บวนเขฬะบาง ลงบนของสดเขียว ...   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๑๙. ๗๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมถายอุจจาระ   
ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ บนของสดเขียว.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษมิุใชผูอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระ หรือถายปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงบนของ   
สดเขียว ภิกษุใดอาศัยความไมเอ้ือเฟอ มิใชผูอาพาธ ถายอุจจาระกด็ี ถายปสสาวะก็ดี   
บวนเขฬะก็ดี ลงบนของสดเขียว ตองอาบัติทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ของท่ีถายลงในท่ีปราศจากของสดเขียว   
แลวไหลไปรดของสดเขียว ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๔ จบ.   
                        _______________   
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                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๕   
        [๘๗๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ   
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะ   
บาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา ชาวบานพากนัเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน   
พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึงไดถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา   
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้นพากนัเพงโทษ ติเตียน   
โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   ...  ตางก็เพงโทษ ตเิตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย   
จึงไดถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ําเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้น   
แดพระผูมีพระภาค.   
                                ทรงสอบถาม   
        พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอถาย   
อุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา จริงหรือ?   
        พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.   
                        ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท   
        พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดถาย   
อุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ําเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไม   
เปนไปเพื่อความเล่ือมใสของชุมชนท่ียังไมเล่ือมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเล่ือมใส   
แลว ...   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระบัญญัติ   
        ๒๒๐. ๗๕. ก. ภกิษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมถายอุจจาระ ปสสาวะ   
หรือบวนเขฬะ ในนํ้า.    
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        ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิษท้ัุงหลาย ดวยประการ   
ฉะนี้.   
        [๘๗๙] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุอาพาธทั้งหลาย รังเกยีจอยูท่ีจะถายอุจจาระบาง ถาย   
ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค.   
        ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ   
แรกเกดินั้น แลวรับส่ังกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ   
ถายอุจจาระกด็ี ถายปสสาวะก็ดี บวนเขฬะก็ดี ลงในนํ้าได.   
        ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กแ็ลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังนี:้-   
                                พระอนบัุญญัติ   
        ๒๒๐. ๗๕. ข. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมถายอุจจาระ   
ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ในน้ํา.   
                                สิกขาบทวิภังค   
        อันภิกษมิุใชผูอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา ภิกษุใด   
อาศัยความไมเอ้ือเฟอ มิใชผูอาพาธ ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา ตองอาบัติ   
ทุกกฏ.   
                                อนาปตติวาร   
        ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ของท่ีถายไวบนบกแลวไหลลงสูน้ํา ๑   
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.   
                        ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๕ จบ.   
                        วรรคท่ี ๗ จบ.   
                        ปกิณกะ ๓ สิกขาบท จบ.   
                        _______________    
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                                บทสรุป   
        ทานทั้งหลาย ธรรมคือเสขิยะ ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล ขาพเจาขอถามทานท้ังหลาย   
ในธรรมคือเสขิยะเหลานั้นวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ี   
สองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปน   
ผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลว ในธรรมคือเสขิยะเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง   
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้แล.   
                        เสขิยกัณฑ จบ.   
                        _______________    
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                        ธรรมคืออธิกรณสมถะ   
        [๘๘๐] ทานท้ังหลาย กธ็รรมเปนเคร่ืองระงับอธิกรณ ๗ ประการเหลานี้แล มาสูอุเทศ.   
        คือ พึงใหระเบียบอันพึงทําในท่ีพรอมหนา ๑ พึงใหระเบียบท่ียกสติข้ึนเปนหลัก ๑   
พึงใหระเบียบท่ีใหแกภกิษุผูหายเปนบาแลว ๑ ทําตามสารภาพ ๑ วินิจฉัยอาศัยความเห็นขาง   
มาก ๑ กิริยาท่ีลงโทษแกผูผิด ๑ ระเบียบดงักลบไวดวยหญา ๑ เพื่อสงบระงับอธิกรณท่ีเกิด   
ข้ึนๆ แลว.   
                                บทสรุป   
        ทานทั้งหลาย ธรรมคืออธิกรณสมณะ ๗ ประการ ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล. ขาพเจา   
ขอถามทานท้ังหลาย ในธรรมคืออธิกรณสมถะเหลานั้นวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ?   
ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมคร้ังท่ี   
สามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวในธรรมคืออธิกรณ-   
สมถะเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้แล.   
                        ธรรมคืออธิกรณสมถะ จบ.   
                        _______________   
                                คํานิคม   
        [๘๘๑] ทานท้ังหลาย นทิานขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือปาราชิก ๔ สิกขาบท                         ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว   
ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท                      ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบท                           ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท                  ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท                        ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.    
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ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท                      ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคือเสขิยะท้ังหลาย                             ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว.   
ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ประการ                      ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล.   
        สิกขาบทของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีเทานี้ มาในพระปาตโิมกข นับเนื่องในพระ   
ปาติโมกข มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน.   
        พวกเราท้ังหมดนีแ้ล พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกนั ศึกษาในพระ-   
ปาติโมกขนั้น เทอญ.   
                        มหาวภิังค จบ.   
                        พระวนิัยปฎกเลม ๒ จบ.   
                        ___________   


