




พระวินัยปฎก 
เลม ๒ 

มหาวิภังค ทุติยภาค 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

นิสสัคคิยกัณฑ 
ทานท้ังหลาย อนึ่ง ธรรมคือนสิสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลาน้ีแล มาสูอุเทศ. 

นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๑ 
๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๑ 

เรื่องพระฉัพพัคคีย 
     [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โคตมกเจดีย ๑- เขตพระนคร 
 เวสาลี. ครั้งน้ัน พระองคทรงอนุญาตไตรจีวรแกภิกษุท้ังหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผู 
 มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรแลว จึงครองไตรจีวร เขาบานสํารับหน่ึง อยูในอารามอีกสาํรับหน่ึง 
 สรงนํ้าอีกสํารบัหน่ึง. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดทรงจีวร เกินหนึ่งสํารับเลา แลว 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
 @๑. วิหารท่ีเขาสรางไว ณ เจติยสถานของโคตมยักษ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอทรง 
 จีวรเกินหนึง่สํารับ จริงหรอื? 
               พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดทรงจีวร 
 เกินหนึ่งสํารับเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอ 
 นั่น เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชน 
 บางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ- 
 *คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย 
 ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 



 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ี
สมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย 
แลวรับสั่งกะภกิษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ
สิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย อํานาจประโยชน ๑๐ 
ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญ
แหงสงฆ ๑ เพื่อขม บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุ
ผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินัย ๑.   

    

      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๒๐.๑. อนึ่ง ภิกษุใดทรงอติเรกจีวร เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
      สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนี้. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          พระอนุบัญญัติ 
                         เรื่องพระอานนท 
      [๒] ก็โดยสมัยนั้นแล อติเรกจีวรท่ีเกิดแกทานพระอานนทมีอยู และทานประสงคจะ 
 ถวายจีวรนั้นแกทานพระสารีบุตร แตทานพระสารีบุตรอยูถงึเมืองสาเกต จงึทานพระอานนทมีความ 
 ปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงทรงอติเรกจีวร ก็นีอ่ติเรกจีวร 
 บังเกิดแกเรา และเราก็ใครจะถวายแกทานพระสารีบุตร แตทานอยูถึงเมืองสาเกต เราจะพึง 
 ปฏิบัติอยางไรหนอ ครั้นแลวทานพระอานนทไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ยังอีกนานเทาไร สารีบุตรจึงจกักลับมา? 
      พระอานนทกราบทูลวา จักกลับมาในวันท่ี ๙ หรือวันท่ี ๑๐ พระพุทธเจาขา. 
                       ทรงอนุญาตอติเรกจีวร 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทรงอติเรกจีวรไวได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง. 
           อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๐.๑. ก. จีวรสําเรจ็แลว กฐินอันภิกษุเดาะเสียแลว พึงทรงอติเรกจีวรได 
 ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง ภิกษุใหลวงกําหนดนั้นไป เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 



                       เรื่องพระอานนท จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓] บทวา จีวรสําเร็จแลว ความวา จีวรของภิกษุทําสําเรจ็แลวก็ดี หายเสียก็ดี 
 ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะไดทําจีวรก็ดี. 
      คําวา กฐิน ... เดาะเสียแลว คือ เดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่งในมาติกา ๘ 
 หรือสงฆเดาะเสียในระหวาง. 
      บทวา ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง คือ ทรงไวได ๑๐ วันเปนอยางมาก. 
      ท่ีช่ือวา อติเรกจีวร ไดแกจวีรท่ียังไมไดอธษิฐาน ยังไมไดวิกัป. 
      ท่ีช่ือวา จีวร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตอง- 
 *วิกัปเปนอยางตํ่า. 
      คําวา ใหลวงกําหนดน้ันไป เปนนิสสัคคีย ความวา เมื่ออรณุท่ี ๑๑ ข้ึนมา 
 จีวรนั้นเปนนสิสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือ บุคคล. 
             ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางน้ี:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      [๔] ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา 
 กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละขาพเจา 
 สละจีวรผืนนีแ้กสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนีเ้ปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้ 
 แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกคณะ 
      [๕]  ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุหลายรปู หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ ขาพเจา 
 สละจีวรผืนนีแ้กทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสีย 
 สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทานท้ัง 
 หลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือน้ี. 



                         เสียสละแกบุคคล 
      [๖] ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง 
 ประนมมือ กลาวอยางนีว้า 
      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจาลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวร 
 ผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผนืนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                         นิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๗] จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภกิษุสําคัญวาลวงแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสาํคัญวายังไมลวง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดวิกัป ภิกษุสําคัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดสละ ภิกษุสําคัญวาสละแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมฉบิหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดเสียสละ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
      จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
      จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๘] ในภายใน ๑๐ วัน ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภิกษุวิกัปไว ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ จีวรฉิบหาย ๑ 
 จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 
 ไมตองอาบัติแล. 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมใหคืนจีวรท่ีเสียสละ บรรดาภิกษุผูมักนอย 
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไมใหคืนจีวรท่ีเสียสละเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 



      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวก 
 เธอไมใหคืนจีวรท่ีเสียสละ จริงหรอื? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไมใหคืน 
 จีวรท่ีเสียสละเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ี 
 ยังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของพวก 
 เธอน่ัน เปนไปเพื่อความไมเลือ่มใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของ 
 ชุมชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                    ทรงอนุญาตใหคืนจีวรท่ีเสียสละ 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังน้ี แลวตรสัโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร 
 โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรือ่งน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับส่ังกะภิกษุ 
 ท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย จีวรท่ีภกิษุเสียสละแลว สงฆ คณะ หรือ บุคคล จะไม 
 คืนใหไมได ภิกษุใดไมคืนให ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                    จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                          --------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
                        เรื่องภิกษุหลายรูป 
      [๑๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
 บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน ภกิษุท้ังหลายฝากผาสังฆาฏิไวแกภิกษุท้ังหลาย แลว 
 มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสูจาริกในชนบท. ผาสังฆาฏิเหลาน้ันถูกเก็บไวนาน 
 ก็ข้ึนราตกหนาว ภิกษุท้ังหลายจึงผึ่งผาสังฆาฏิเหลานั้น. 
      ทานพระอานนทเท่ียวตรวจดูเสนาสนะ ไดพบภิกษุเหลานั้นกําลังผึ่งผาสังฆาฏิอยู ครั้น 
 แลวจึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้น ถามวาจีวร ท่ีข้ึนราเหลาน้ีของใคร? 
      จึงภิกษุเหลาน้ันแจงความน้ันแกทานพระอานนทแลว. 
      ทานพระอานนทจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายจึงไดฝากผาสังฆาฏิ 
 ไวแกภิกษุท้ังหลายแลว มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสูจาริกในชนบทเลา 
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภกิษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุ 
 ท้ังหลาย ฝากผาสังฆาฏิไวแกภิกษุท้ังหลาย แลวมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสู 
 จาริกในชนบท จริงหรอื? 
             ภิกษุเหลาน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 
 เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉนภิกษุ 
 โมฆบุรุษเหลาน้ัน จึงไดฝากผาสังฆาฏิไวแกภิกษุท้ังหลายแลว มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก 
 หลีกไปสูจาริกในชนบทเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความ 
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท 
 การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 
 และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปรยิายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ 
 ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน 
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ 



 ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด 
 ในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๒๑.๒. จีวรของภิกษุสําเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว ถาภิกษุอยูปราศจากไตร 
 จีวร แมสิ้นราตรีหนึ่ง เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวย 
 ประการฉะน้ี. 
                      เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
                          พระอนุบัญญัติ 
                         เรื่องภิกษุอาพาธ 
      [๑๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงอาพาธอยูในพระนครโกสัมพี. พวกญาติสงทูต 
 ไปในสํานักภิกษุนั้นวา นิมนตทานมา พวกผมจักพยาบาล แมภิกษุท้ังหลายก็กลาวอยางนีว้า 
 ไปเถิดทาน พวกญาติจักพยาบาลทาน. 
      เธอตอบอยางนี้วา ทานท้ังหลาย พระผูมพีระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย 
 ไววา ภิกษุไมพึงอยูปราศจากไตรจีวร ผมกําลังอาพาธ ไมสามารถจะนําไตรจีวรไปดวยได 
 ผมจักไมไปละ. 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                   ทรงอนุญาตใหสมมติติจีวราวิปวาส 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมมติ เพื่อ 
 ไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรแกภิกษุผูอาพาธ ก็แลสงฆพึงใหสมมติอยางนี้:- 
                       วิธีสมมติติจีวราวิปวาส 
      ภิกษุผูอาพาธน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา 
 กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมสามารถจะนํา 
 ไตรจีวรไปดวยได ทานเจาขา ขาพเจาน้ันขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตร- 
 *จีวรตอสงฆ ดังน้ี พึงขอแมครั้งท่ีสอง พึงขอแมครั้งท่ีสาม. 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา 
 ไตรจีวรไปดวยได เธอขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรตอสงฆ. ถาความ 
 พรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวร แก 
 ภิกษุมีช่ือนี้ นี่เปนวาจาประกาศใหสงฆทราบ. 



 
 
 
 
 
 
 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา 
 ไตรจีวรไปดวยได เธอขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรตอสงฆ. สงฆให 
 สมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรแกภิกษุมีช่ือนี้ การใหสมมติเพื่อไมเปนการ 
 การอยูปราศจากไตรจีวรแกภกิษุมีช่ือน้ี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      การสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวร อันสงฆใหแลวแกภิกษุมช่ืีอนี้ 
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี.้ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑.๒. ก. จีวรของภิกษุสาํเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว ถาภิกษุอยูปราศจาก 
 ไตรจีวร แมสิน้ราตรีหนึ่ง เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                       เรื่องภิกษุอาพาธ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๒] บทวา จีวร ... สําเร็จแลว ความวา จีวรของภิกษุทําสําเร็จแลวก็ดี หายเสีย 
 ก็ดี ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวงัวาจะไดทําจีวรก็ดี. 
      คําวา กฐินเดาะเสียแลว คือ เดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่ง ในมาติกา ๘ 
 หรือสงฆเดาะเสียในระหวาง. 
      คําวา ถาภิกษุอยูปราศจากไตรจีวร แมสิ้นราตรีหนึ่ง ความวา ถาภิกษุอยู 
 ปราศจากผาสังฆาฏิก็ดี จากผาอุตราสงคก็ดี จากผาอันตรวาสกก็ดี แมคืนเดียว. 
      บทวา เวนแตภิกษุไดรับสมมติ คือยกเวนภกิษุผูไดรับสมมติ. 
      บทวา เปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําจะสละ พรอมกับเวลาอรุณข้ึน ตองเสียสละ 
 แกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
 นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า 



      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของจําจะสละ 
 เวนแตภิกษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะ 
 สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจวีรผืนนี ้
 แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของจําจะสละ 
 เวนแตภิกษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนีเ้ปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทานท้ัง- 
 *หลายพึงใหจวีรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ 
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของจําจะสละ 
 เวนแตภิกษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 
 เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                            มาติกา 
      [๑๓] บาน               มีอุปจารเดียว มอีุปจารตาง 
      เรือน                   มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง 
      โรงเก็บของ              มีอุปจารเดียว มอีุปจารตาง 
      ปอม                    มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง 
      เรือนยอดเดียว            มีอุปจารเดียว มอีุปจารตาง 
      ปราสาท                 มีอุปจารเดียว มอีุปจารตาง 
      ทิมแถว                  มีอุปจารเดียว มอีุปจารตาง 
      เรือ                    มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง 



      หมูเกวียน                มีอุปจารเดียว มอีุปจารตาง 
      ไรนา                   มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง 
      ลานนวดขาว              มีอุปจารเดียว มอีุปจารตาง 
      สวน                    มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง 
      วิหาร                   มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง 
      โคนไม                  มีอุปจารเดียว มอีุปจารตาง 
      ท่ีแจง                   มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง 
                          มาติกาวิภังค 
      [๑๔] บาน ท่ีช่ือวา มีอุปจารเดียว คือเปนบานของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม. 
 ภิกษุเก็บจีวรไวภายในบาน ตองอยูภายในบาน. เปนบานไมมีเครื่องลอม. ภกิษุเก็บจีวรไวใน 
 เรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือไมละจากหตัถบาส. ท่ีช่ือวา มีอุปจารตาง คือเปนบานของ 
 ตางสกุล และมีเครื่องลอม. ภกิษุเก็บจีวรไวในเรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือในหองโถง 
 หรือท่ีริมประตูเรือน หรอืไมละจากหัตถบาส. เมื่อจะไปสูหองโถง ตองเกบ็จีวรไวในหัตถบาส 
 แลวอยูในหองโถง หรอืท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เก็บจีวรไวในหองโถง ตองอยู 
 ในหองโถง หรือท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เปนบานไมมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวใน 
 เรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือไมละจากหตัถบาส. 
      [๑๕] เรือน ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม มีหองเล็กหองนอยตางๆ ภิกษุเก็บ 
 จีวรไวภายในเรือน ตองอยูภายในเรือน. เปนเรือนท่ีไมมีเครือ่งลอม เก็บจีวรไวในหองใด 
 ตองอยูในหองนั้น หรือไมละจากหัตถบาส. เรือนของตางสกุล และมีเครื่องลอม มีหองเลก็ 
 หองนอยตางๆ ภิกษุเก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองน้ัน หรือท่ีริมประตู หรือไมละจาก 
 หัตถบาส. เปนเรือนไมมีเครือ่งลอม เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองน้ัน หรือไมละจาก 
 หัตถบาส. 
      [๑๖] โรงเกบ็ของ ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม มีหองเล็กหองนอยตางๆ 
 ภิกษุเก็บจีวรไวภายในโรงเกบ็ของ ตองอยูภายในโรงเก็บของ. เปนโรงไมมีเครื่องลอม เก็บจีวร 
 ไวในหองใด ตองอยูในหองน้ัน หรือไมละจากหัตถบาส. โรงเก็บของ ของตางสกุล และมี 
 เครื่องลอม มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองน้ัน หรือท่ีริมประตู 
 หรือไมละจากหัตถบาส. เปนโรงไมมีเครือ่งลอม เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองน้ัน 
 หรือไมละจากหัตถบาส. 
      [๑๗] ปอม ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในปอม ตองอยูภายในปอม. 
 ปอมของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองน้ัน หรือท่ี 
 ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. 
      [๑๘] เรือนยอดเดียว ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเรือนยอดเดียว ตอง 
 อยูภายในเรอืนยอดเดียว. เรือนยอดเดียวของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวใน 
 หองใด ตองอยูในหองน้ัน หรอืท่ีริมประตู หรือไมละจากหตัถบาส. 



      [๑๙] ปราสาท ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในปราสาท ตองอยูภายใน 
 ปราสาท. ปราสาทของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูใน 
 หองน้ัน หรอืท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. 
      [๒๐] ทิมแถว ของสกุลเดยีว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในทิมแถว ตองอยูภายใน 
 ทิมแถว. ทิมแถวของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูใน 
 หองน้ัน หรอืท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. 
      [๒๑] เรือ ของสกุลเดียว ภกิษุเก็บจีวรไวภายในเรือ ตองอยูภายในเรือ. เรอื 
 ของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวภายในหองใด ตองอยูในหองน้ัน หรอืท่ี 
 ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. 
      [๒๒] หมูเกวียน ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจวีรไวในหมูเกวยีน ไมพึงละอพัภันดร 
 ดานหนาหรือดานหลัง ดานละ ๗ อัพภันดร ดานขางดานละ ๑ อัพภันดร. หมูเกวียนของ 
 ตางสกุล เก็บจีวรไวในหมูเกวยีน ไมพึงละจากหัตถบาส. 
      [๒๓] ไรนา ของสกุลเดียวและมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเขตไรนา 
 ตองอยูภายในเขตไรนา เปนไรนาไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส. ไรนาของตางสกุลและ 
 มีเครื่องลอม เก็บจีวรไวภายในเขตไรนา ตองอยูภายในเขตไรนา หรือท่ีริมประตู หรือไมละ- 
 *จากหัตถบาส. เปนเขตไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส. 
      [๒๔] ลานนวดขาว ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภายใน 
 เขตลานนวดขาว ตองอยูภายในเขตลานนวดขาว. เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจาก- 
 *หัตถบาส ลานนวดขาวของตางสกุลและมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวภายในเขตลานนวดขาว ตอง 
 อยูท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส. 
      [๒๕] สวน ของสกุลเดียวและมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเขตสวน 
 ตองอยูภายในเขตสวน. เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส. สวนของตางสกลุ 
 และมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวภายในเขตสวน ตองอยูท่ีริมประตูสวน หรือไมละจากหัตถบาส. 
 เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส. 
      [๒๖] วิหาร ของสกุลเดียวและมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเขตวิหาร 
 ตองอยูภายในเขตวิหาร. เปนสถานไมมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวในท่ีอยูใด ตองอยูในท่ีอยูนั้น 
 หรือไมละจากหัตถบาส. วิหารของตางสกุล และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวในท่ีอยูใด 
 ตองอยูในท่ีอยูนั้น หรือท่ีริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เปนสถานไมมีเครื่องลอม เก็บ 
 จีวรไวในท่ีอยูใด ตองอยูในท่ีอยูนั้น หรอืไมละจากหัตถบาส. 
      [๒๗] โคนไม ของสกุลเดียว กําหนดเอาเขตท่ีเงาแผไปโดยรอบในเวลาเท่ียง 
 ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเขตเงา ตองอยูภายในเขตเงา. โคนไมของตางสกุล ไมพึงละจาก 
 หัตถบาส. 
      [๒๘] ท่ีแจง ท่ีช่ือวา มีอุปจารเดียว มอีุปจารตาง คือ ในปาหาบานมิได 
 กําหนด ๗ อัพภันดรโดยรอบ จัดเปนอุปจารเดียว พนไปนั้น จัดเปนอุปจารตาง. 



               นิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๒๙] จีวรอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาอยูปราศ เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรอยูปราศ ภิกษุสงสัย เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาไมอยูปราศ เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดถอน ภิกษุสําคัญวาถอนแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดสละใหไป ภิกษุสําคัญวาสละใหไปแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปน 
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมฉบิหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปน 
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูโจรชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกโจรชิงไปแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปน 
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      [๓๐] ภิกษุไมสละจีวรท่ีเปนนิสสัคคีย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
      จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาอยูปราศ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
      จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาไมอยูปราศ บริโภค ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๓๑] ในภายในอรุณ ภิกษุถอนเสีย ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ จีวรหาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑ 
 จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป  ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุไดรับสมมติ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                         ----------- 
                     ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                         เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 
      [๓๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน อกาลจีวรเกิดแกภิกษุรูปหน่ึง เธอจะทําจีวร 



 ก็ไมพอ จึงเอาจีวรนั้นจุมน้ําตากแลวดึงเปนหลายครั้ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปตาม 
 เสนาสนะ ทอดพระเนตรเห็นเธอเอาจีวรนั้นจุมน้ําตากแลวดึงเปนหลายครั้ง จึงเสด็จเขาไปหา 
 แลวตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอจุมจีวรนี้ลงในน้ําแลวดึงเปนหลายครั้ง เพื่อประสงคอะไร? 
      ภิกษุรูปนั้นกราบทูลวา อกาลจีวรผืนนี้เกิดแกขาพระพุทธเจา จะทําจีวรก็ไมพอ เพราะ 
 ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาจึงไดจุมจีวรนี้ตากแลวดึงเปนหลายครั้ง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ก็เธอยังมีหวังจะไดจวีรมาอีกหรอื? 
      ภิ. มี พระพุทธเจาขา. 
                       ทรงอนุญาตอกาลจีวร 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหรับอกาลจวีร 
 แลวเก็บไวได โดยมีหวังวาจะไดจีวรใหมมาเพิ่มเติม. 
      [๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุท้ังหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตใหรับ 
 อกาลจีวรแลวเก็บไวได โดยมีหวังวาจะไดจีวรใหมมาเพ่ิมเติม จึงรับอกาลจวีรแลวเก็บไวเกิน 
 หนึ่งเดือน. จีวรเหลานั้นเธอหอแขวนไวท่ีสายระเดียง. 
      ทานพระอานนทเท่ียวจาริกไปตามเสนาสนะ ไดเห็นจีวรเหลาน้ัน ซึ่งภิกษุท้ังหลาย 
 หอแขวนไวท่ีสายระเดียง. ครั้นแลวจึงถามภกิษุท้ังหลายวา จีวรเหลาน้ีของใครหอแขวนไวท่ี 
 สายระเดียง? 
      ภิกษุเหลานั้นตอบวา อกาลจีวรเหลานี้ของพวกกระผม พวกกระผมเก็บไว โดยมีหวัง 
 วาจะไดจีวรใหมมาเพ่ิมเติม. 
      อา. เก็บไวนานเทาไรแลว? 
      ภิ. นานกวาหนึ่งเดือน ขอรบั. 
      ทานพระอานนทจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายจึงไดรับอกาลจีวร 
 แลวเก็บไวเกินหนึ่งเดือนเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกภิกษุ 
 รับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกินหนึ่งเดือน จรงิหรือ? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
 
 
 
 
 
 



                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 
 เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุ- 
 *โมฆบุรุษเหลาน้ัน จึงไดรับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกินหนึ่งเดือนเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 
 เหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของ 
 ชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น เปนไปเพ่ือความ 
 ไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น โดยอเนกปริยายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร 
 โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรือ่งน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุ 
 ท้ังหลาย แลวรบัส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด 
 ในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๒๒.๓. จีวรของภิกษุสําเรจ็แลว กฐินเดาะเสียแลว อกาลจวีรเกิดข้ึนแก 
 ภิกษุ ภิกษุหวังอยูก็พึงรับ ครั้นรับแลว พึงรีบใหทํา ถาผาน้ันมีไมพอ เมื่อความ 
 หวังวาจะไดมอียู ภิกษุนั้นพึงเก็บจีวรนั้นไวไดเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง เพือ่จวีรท่ียัง 
 บกพรองจะไดพอกัน ถาเก็บไวยิ่งกวากําหนดน้ัน แมความหวังวาจะไดมีอยู ก็เปน 
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๔] บทวา จีวรของภิกษุสําเร็จแลว ความวา จีวรของภกิษุทําสําเร็จแลวก็ด ี
 หายเสียก็ดี ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะไดทําจีวรก็ดี. 
      คําวา กฐินเดาะเสียแลว คือเดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่งในมาติกา ๘ หรือ 
 สงฆเดาะเสียในระหวาง. 
      ท่ีช่ือวา อกาลจีวร ไดแกผาท่ีเมื่อไมไดกรานกฐินเกิดไดตลอด ๑๑ เดือน เมื่อได 



 กรานกฐินแลว เกิดไดตลอด ๗ เดือน แมผาท่ีเขาเจาะจงใหเปนอกาลจีวรถวายในกาล นี่ก็ 
 ช่ือวาอกาลจวีร. 
      บทวา เกิดข้ึน คือ เกิดแตสงฆก็ตาม แตคณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตรก็ตาม 
 แตท่ีบังสุกุลก็ตาม แตทรัพยของตนก็ตาม. 
      [๓๕] บทวา หวังอยู คือ เมือ่ตองการ ก็พึงรับไว. 
      คําวา ครั้นรับแลวพึงรีบใหทํา คือ พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน 
      [๓๖] พากยวา ถาผาน้ันมีไมพอ คือ จะทําไตรจีวรผืนใดผนืหนึ่งไมเพียงพอ. 
      พากยวา ภิกษุนั้นจึงเก็บจีวรนั้นไวไดเดอืนหน่ึงเปนอยางยิ่ง คือ เก็บไวไดเดือน 
 หนึ่งเปนอยางนาน. 
      คําวา เพื่อจีวรท่ียังบกพรองจะไดพอกัน คือ เพื่อประสงคจะยังจีวรท่ีบกพรองให 
 บริบูรณ. 
      พากยวา เพื่อความหวังวาจะไดมีอยู คือ มีความหวังวาจะไดมาแตสงฆก็ตาม แต 
 คณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตรก็ตาม แตท่ีบังสุกุลก็ตาม แตทรัพยของตนก็ตาม. 
                           จีวรท่ีมีหวัง 
      [๓๗] พากยวา ถาเก็บไวยิง่กวากําหนดน้ัน แมความหวังวาจะไดมีอยู 
 อธิบายวา จีวรเดิมเกิดข้ึนในวันนั้น จีวรท่ีหวงัก็เกิดในวันนั้น พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน 
      จีวรเดิมเกิดได ๒  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๓  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๔  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๕  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๖  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๗  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๘  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๙  วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๐ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๑ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๒ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๓ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๔ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๕ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๖ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๗ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๘ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๑๙ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 



      จีวรเดิมเกิดได ๒๐ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน ๑๐  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๒๑ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน  ๙  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๒๒ วัน จีวรท่ีหวังจงึเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๘  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๒๓ วัน จีวรท่ีหวังจงึเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๗  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๒๔ วัน จีวรท่ีหวังจงึเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๖  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๒๕ วัน จีวรท่ีหวังจงึเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๕  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๒๖ วัน จีวรท่ีหวังจงึเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๔  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๒๗ วัน จีวรท่ีหวังจงึเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๓  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๒๘ วัน จีวรท่ีหวังจงึเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน  ๒  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๒๙ วัน จีวรท่ีหวังจึงเกิด พงึใหทําใหเสร็จใน  ๑  วัน. 
      จีวรเดิมเกิดได ๓๐ วัน จวีรท่ีหวังจึงเกิด พงึอธิษฐาน พึงวิกัปไว พึงสละใหผูอื่นไป 
 ในวันนั้นแหละ. ถาไมอธิษฐาน ไมวิกัปไว หรือไมสละใหผูอื่นไป เมื่ออรุณท่ี ๓๑ ข้ึนมา 
 จีวรนั้นเปนนสิสัคคีย คือ เปนของจําตองเสยีสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี;้- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
 นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า 
      ทานเจาขา อกาลจีวรผืนนีข้องขาพเจา ลวงเดือนหน่ึง เปนของจําจะสละ 
 ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา อกาลจีวรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของ 
 จําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงให 
 อกาลจีวรผืนนีแ้กภิกษุมีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา 
 กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า 
      ทานเจาขา อกาลจีวรผืนนีข้องขาพเจา ลวงเดือนหน่ึง เปนของจําจะสละ 
 ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา อกาลจีวรผืนนี้ของภิกษุมช่ืีอนี้เปนของจําจะ 
 สละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว 



 ทานท้ังหลายพึงใหอกาลจีวรผนืนี้แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ 
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหน่ึง เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ 
 อกาลจีวรผืนนีแ้กทาน. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละให 
 ดวยคําวา ขาพเจาใหอกาลจีวรผืนนี้แกทาน ดังน้ี. 
      [๓๘] เมื่อจีวรเดิมเกิดข้ึนแลว จีวรท่ีหวังจงึเกิดข้ึน เนื้อผาไมเหมือนกัน และราตรี 
 ยังเหลืออยู ภิกษุไมตองการ ก็ไมพึงใหทํา. 
                           บทภาชนีย 
                         นิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๓๙] จีวรลวงเดือนหนึ่งแลว ภิกษุสําคัญวาลวงแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      จีวรลวงเดือนหน่ึงแลว ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรลวงเดือนหน่ึงแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดวิกัป ภิกษุสําคัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดสละใหไป ภิกษุสําคัญวาสละใหไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมฉบิหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูโจรชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกโจรชิงไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      [๔๐] จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุไมเสียสละ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. จีวรยังไมลวง 
 เดือนหนึ่ง ภิกษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ จีวรยังไมลวงเดือนหนึ่ง ภิกษุ 
 สงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      จีวรยังไมลวงเดือนหนึ่ง ภกิษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๑] ในภายในหนึ่งเดือน ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภิกษุวิกัปไว ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ 
 จีวรหาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑ จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุวิกลจรติ ๑ 
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 



                    จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                         ----------- 
                     ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                         เรื่องพระอุทาย ี
      [๔๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 อนาถปณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน ปุราณาทุติยิกาของทานพระอุทายี บวชอยู 
 ในสํานักภิกษุณี นางมายังสํานักทานพระอุทายีเสมอ แมทานพระอุทายีก็ไปยังสํานักภิกษุณีนั้น 
 เสมอ และบางครั้งก็ฉันอาหารอยูในสํานักภกิษุณีนั้น. เชาวันหนึ่ง ทานพระอุทายีครอง 
 อันตรวาสกแลวถือบาตรจวีรเขาไปหาภิกษุณีนั้นถึงสํานัก ครั้นแลวนั่งบนอาสนะ เปดองคกําเนิด 
 เบ้ืองหนาภิกษุณีนั้น แมภิกษุณีนั้นก็นั่งบนอาสนะ เปดองคกําเนิดเบ้ืองหนาทานพระอุทายี 
 ทานพระอุทายีมีความกําหนัด ไดเพงดูองคกําเนิดของนาง อสจุิไดเคลื่อนจากองคกําเนิดของ 
 ทานพระอุทายี ทานพระอุทายีไดพูดกะนางวา ดูกรนองหญิง เธอจงไปหาน้ํามา ฉันจะซักผา 
 อันตรวาสก 
      นางบอกวา สงมาเถิดเจาขา ดิฉันเองจักซักถวาย. ครั้นแลวนางไดดูดอสุจนิั้นของทาน 
 สวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งไดสอดเขาไปในองคกําเนิด นางไดต้ังครรภเพราะเหตุนั้นแลว. 
      ภิกษุณีท้ังหลายไดพูดกันอยางนี้วา ภิกษุณีรูปนี้มิใชพรหมจารินี ภิกษุณีรปูน้ีจึงมีครรภ. 
      นางพูดวา แมเจา ดิฉันมิใชพรหมจารินีกห็าไม ครั้นแลวนางไดแจงความน้ันแกภิกษุณี 
 ท้ังหลาย. 
      ภิกษุณีท้ังหลาย พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงไดให 
 ภิกษุณีซักจีวรเกาเลา แลวแจงความนั้นแกภิกษุท้ังหลาย. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดใหภกิษุณีซักจีวรเกาเลา แลวกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอใหภิกษุณี 
 ซักจีวรเกา จรงิหรือ? 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. นางเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ? 
      อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา บุรุษท่ีมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา 
 อันสมควรหรอืไมสมควร การกระทําอันนาเลื่อมใสหรอืไมนาเลื่อมใสของสตรีท่ีมิใชญาติ เมื่อ 



 เปนเชนนั้น เธอยังใหภิกษุณีผูมิใชญาติซักจีวรเกาได การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ 
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท 
 การกระทําของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปน 
 อยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปรยิายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 
 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก 
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๒๓.๔. อน่ึง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักก็ดี ใหยอมก็ดี ใหทุบก็ดี 
 ซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                        เรื่องพระอุทายี จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน 
 เถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา 
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา 
 เปนผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอม 
 เพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานัน้ 
 ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกันอปุสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ ช่ือวา 



 ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเน่ืองถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ 
 ช่ัวอายุของบุรพชนก. 
      ท่ีช่ือวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
      ท่ีช่ือวา จีวรเกา ไดแก ผาท่ีนุงแลวหนหนึ่งก็ดี หมแลวหนหนึ่งก็ดี. 
      ภิกษุสั่งวา จงซัก ตองอาบัติทุกกฏ จีวรท่ีภิกษุณีซักแลวเปนนิสสัคคีย. 
      ภิกษุสั่งวา จงยอม ตองอาบัติทุกกฏ จีวรท่ีภิกษุณียอมแลวเปนนิสสัคคีย. 
      ภิกษุสั่งวา จงทุบ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อภิกษุณีทุบดวยมือก็ตาม ดวยตะลุมพุกก็ตาม 
 เพียงทีเดียว จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําจะตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
 นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า 
      ทานเจาขา จีวรเกาผืนนี้ของขาพเจา ใหภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปนของ 
 จําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสีย 
 สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะ 
 สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจวีรผืนนี ้
 แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา 
      ทานเจาขา จีวรเกาผืนนี้ของขาพเจา ใหภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปนของ 
 จําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสีย 
 สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ 
 กลาวอยางนีว้า 



      ทาน จีวรเกาผืนนี้ของขาพเจา ใหภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปนของจําจะ 
 สละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผนืนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                     สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๑ 
      [๔๔] ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซักซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                     สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๒ 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอมซ่ึงจวีรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                     สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๓ 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจวีรเกา ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                         สงสัย จตุกกะ ๑ 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซักซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 



      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ 
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ 
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผู
มิใช ญาติ ภิกษุ
สงสัย ใหซัก ให
ยอม ใหทุบ ซึ่ง
จีวร เกา ตอง
อาบัติ ทุกกฏ 
 ๒ ตัว กับนิสสัค
คีย. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
        สงสัย จตุกกะ ๒ 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอมซ่ึงจวีรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ 
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ 
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                         สงสัย จตุกกะ ๓ 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ 
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ 



 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจวีรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                     สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๑ 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซักซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                     สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๒ 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอมซ่ึงจวีรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                     สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๓ 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ 
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจวีรเกา ตอง 
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุใชภิกษุณีใหซักจีวรเกาของภิกษุอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุใชภิกษุณีใหซักผาปูนั่ง ผาปูนอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุใชภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียวใหซัก ตองอาบัติทุกกฏ. 





      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๕] ภิกษุณีผูเปนญาติซักใหเอง ๑ ภิกษุณีผูมิใชญาติเปนผูชวยเหลอื ๑ ภิกษุไมได 
 บอกใช ภิกษุณีผูมิใชญาติซักใหเอง ๑ ภิกษุใชใหซักจีวรท่ียังไมไดบริโภค ๑ ภิกษุใชใหซัก 
 บริขารอยางอืน่ ๑- เวนจีวร ๑ ใชสิกขมานาใหซัก ๑ ใชสามเณรีใหซัก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                         ----------- 
 
 @๑. บริขารอยางอื่น หมายผาถุงรองเทา ผาถุงบาตรเปนตน 
                     ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                       เรื่องภิกษุณีอุปปลวัณณา 
      [๔๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อนัเปนสถานท่ี 
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งน้ัน ภิกษุณีอุปปลวัณณาอยูในพระนคร 
 สาวัตถี ครั้นเวลาเชา นางครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจวีรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี 
 กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังอาหารแลว เดินเขาไปทางปาอันธวัน เพื่อพกัผอนกลางวัน เขาไป 
 ถึงปาอันธวันแลว นั่งพักกลางวันท่ีโคนไมแหงหน่ึง. 
      สมัยน้ัน พวกโจรทําโจรกรรม ฆาแมโคแลวพากันถือเนือ้เขาไปสูปาอันธวัน. นายโจร 
 แลเห็นภิกษุณีอุปปลวัณณาน่ังพักกลางวันอยูท่ีโคนไมแหงหน่ึง ครั้นแลวจงึดําริวา ถาพวกโจร 
 ลูกนองของเราพบเขา จักเบียดเบียนภิกษุณีนี้ แลวไดเลี่ยงไปทางอื่น. ครั้นเมื่อเนื้อสุกแลว 
 นายโจรน้ันไดเลือกเนื้อช้ินท่ีดีๆ  เอาใบไมหอแขวนไวท่ีตนไมใกลภิกษุณีอุปปลวัณณาแลวกลาววา 
 เนื้อหอนี้เราใหแลวจรงิๆ ผูใดเปนสมณะหรือพราหมณไดเห็น จงถือเอาไปเถิด ดังน้ีแลว 
 หลีกไป. 
      ภิกษุณีอุปปลวัณณาออกจากสมาธิ ไดยินนายโจรนั้นกลาววาจาน้ี จึงถือเอาเน้ือนั้นไปสู 
 สํานัก. ครั้นราตรีนั้นผานไป นางทําเน้ือนั้นสําเร็จแลว หอดวยผาอุตราสงค เหาะไปลงท่ีพระ- 
 *เวฬุวัน. 
      [๔๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน. ทาน 
 พระอุทายีเหลืออยูเฝาพระวิหาร. จึงภิกษุณีอปุปลวัณณาเขาไปหาทาน ครั้นแลวถามวา ทานเจาขา 
 พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีไหน? 
      ทานพระอุทายีตอบวา ดูกรนองหญิง พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน. 
      อุป. โปรดถวายเนื้อนี้แดพระผูมีพระภาค เจาขา. 



      อุทายี. ดูกรนองหญิง พระผูมีพระภาคทรงอิ่มเอิบดวยเน้ือของเธอ ถาเธอถวายผา 
 อันตรวาสกแกอาตมา แมอาตมาก็จะพึงอิ่มเอบิดวยผาอันตรวาสกเหมือนเชนนั้น. 
      อุป. ทานเจาขา ความจริง พวกดิฉันช่ือวามาตุคาม มีลาภนอย ท้ังผาผืนนี้ก็เปนจีวร 
 ผืนสุดทายท่ีครบ ๕ ของดิฉัน ดิฉันถวายไมได. 
      อุทายี. ดูกรนองหญิง เปรียบเหมือนบุรุษใหชางแลว ก็ควรสละสัปคับสําหรับชางดวย 
 ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ถวายเนื้อแดพระผูมีพระภาคแลว ก็จงสละผาอันตรวาสก 
 ถวายแกอาตมา. 
      ครั้นนางถูกทานพระอุทายีแคะไค จึงไดถวายผาอันตรวาสกแลวกลับไปสูสํานัก. ภิกษุณี 
 ท้ังหลายท่ีคอยรับบาตรจีวรของภิกษุณีอุปปลวัณณาไดถามวา แมเจา ผาอันตรวาสกของคุณแม 
 อยูท่ีไหน? นางไดเลาเรื่องน้ันแกภิกษุณีท้ังหลาย ภิกษุณีท้ังหลาย จึงพากันเพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายีจึงไดรับจีวรจากมือภิกษุณีเลา เพราะมาตุคามมีลาภนอย 
 ครั้นแลวภิกษุณีเหลานั้นไดแจงเรือ่งน้ันแกภกิษุท้ังหลาย. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดรับจวีรจากมอืภิกษุณีเลา แลวกราบ 
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอรับจวีรจากมือ 
 ภิกษุณี จริงหรอื? 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรอุทายี นางเปนญาติของเธอ หรอืมใิชญาติ? 
      อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา บุรุษท่ีมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทําอันสมควร 
 หรือไมสมควร ของท่ีมีอยูหรอืไมมีของสตรีท่ีมิใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น เธอยังรับจีวรจากมอื 
 ภิกษุณีผูมิใชญาติได การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน เปนไป 
 เพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ี 
 เลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปรยิายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 



 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ- 
 *ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน 
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 
 ท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหง 
 พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๔. ๕. อน่ึง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 
 ฉะนี้. 
                     เรื่องภิกษุณีอุปปลวัณณา จบ. 
                          พระอนุบัญญัติ 
                         เรื่องแลกเปลี่ยน 
      [๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายต้ังรังเกียจ ไมรับจีวรแลกเปลี่ยนของภิกษุณี 
 ท้ังหลาย ภิกษุณีท้ังหลาย จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาท้ังหลาย จึงไมรับจีวร 
 แลกเปลี่ยนของพวกเรา ภิกษุท้ังหลายไดยินภิกษุณีเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู 
 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                   ทรงอนุญาตใหรับจีวรแลกเปลี่ยน 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหรับจีวร 
 แลกเปลี่ยนกันของสหธรรมิกท้ัง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี 
 เราอนุญาตใหรับจีวรแลกเปลีย่นกันของสหธรรมิกท้ัง ๕ นี้. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๓๔.๕. ก. อน่ึง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ เวนไวแตของ 
 แลกเปลี่ยน เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                       เรื่องแลกเปลี่ยน จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ 



 อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 อน่ึง ... ใด. 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ 
 เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว 
 ช่ือวา ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปริญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบท แลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา เปนผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา 
 เปนพระเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา 
 เปนผูอันสงฆพรอมเพรยีงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ 
 บรรดาภิกษุเหลาน้ัน ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อนัไมกาํเริบ 
 ควรแกฐานะ นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือไมใชคนเน่ืองถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด 
 ๗ ช่ัวอายุของบุรพชนก. 
      ท่ีช่ือวา ภิกษุณี ไดแกสตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
      ท่ีช่ือวา จีวร ไดแกจีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตอง 
 วิกัปเปนอยางตํ่า. 
      บทวา เวนไวแตของแลกเปลี่ยน คือ ยกเสียแตจีวรท่ีแลกเปลี่ยนกัน. 
      ภิกษุรับ เปนทุกกฏในประโยคท่ีรับ เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา ตองเสยีสละ 
 แกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
 นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:- 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ เวน 
 แตแลกเปลี่ยนกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนีเ้ปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุ 
 มีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา 
 กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:- 



      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา  
รับมาแลวจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ เวนแต 
 แลกเปลี่ยนกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจา
สละจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู
ฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้
ของภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความ
พรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หม
ผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ 
กลาวอยางนีว้า:- 

      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ เวนแต 
 แลกเปลี่ยนกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผนืนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                       ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๕๐] ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปลี่ยนกัน 
 เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปลี่ยนกัน เปนนิสสัคคีย 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปลี่ยนกัน เปน 
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      [๕๑] ภิกษุรับจีวรจากมือภิกษุณีผูอุปสมบทแตสงฆฝายเดียว เวนแตแลกเปลี่ยนกัน 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ รับจีวรจากมือ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย รับจีวรจากมือ ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 



      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ รับจีวรจากมือ ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๒] ภิกษุรับจีวรของภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ แลกเปลี่ยนกัน คือแลกเปลี่ยนจีวรดีกับ 
 จีวรเลว หรอืจวีรเลวกับจีวรดี ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุขอยืมไป ๑ ภิกษุรับบริขารอื่นนอก 
 จากจีวร ๑ ภิกษุรับจีวรของสิกขมานา ๑ ภิกษุรับจีวรของสามเณรี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                         ----------- 
                     ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๕๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปนผูเช่ียวชาญ 
 แสดงธรรมีกถา จึงเศรษฐีบุตรผูหนึ่งเขาไปหาพระอุปนันทศากยบุตร. ครั้นแลวอภิวาททานพระ- 
 *อุปนันทศากยบุตร แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดช้ีแจงดวย 
 ธรรมีกถาใหเศรษฐีบุตรสมาทาน อาจหาญ ราเริงแลว. 
      เศรษฐีบุตรน้ัน อันทานพระอุปนันทศากยบุตรช้ีแจงดวยธรรมีกถา ใหสมาทาน 
 อาจหาญ ราเริงแลว ไดปวารณาทานพระอุปนันทศากยบุตรในทันใดน้ันแลอยางนี้วา ทานเจาขา 
 ขอพระคุณเจาพึงบอกส่ิงท่ีตองประสงค คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปน 
 ปจจัยของภิกษุไข ซึ่งขาพเจาสามารถจะจัดถวายแดพระคุณเจาได. 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดกลาวคําน้ีกะเศรษฐีบุตรน้ันวา ถาทานประสงคจะถวายแก 
 อาตมา ก็จงถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลาน้ี. 
      เศรษฐีบุตรไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดินไปมีผาผืนเดียวดูกระไร 
 อยู โปรดรออยูช่ัวเวลาท่ีกระผมกลับไปบาน กระผมไปถึงบานแลว จักจัดสงผาสาฎกผืนหนึ่งจาก 
 ผาเหลาน้ี หรือผาท่ีดีกวาน้ีมาถวาย. 
      แมครั้งท่ีสองแล ทานพระอุปนันทศากยบุตรก็ไดกลาวคําน้ีกะเศรษฐีบุตรน้ันวา ถาทาน 
 ประสงคจะถวายแกอาตมา ก็จงถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลาน้ี. 
      เศรษฐีบุตรไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดินไปมีผาผืนเดียวด ู
 กระไรอยู โปรดรออยูช่ัวเวลาท่ีกระผมกลับไปบาน กระผมไปถึงบานแลว จักจัดสงผาสาฎก 
 ผืนหนึ่งจากผาเหลาน้ี หรือผาท่ีดีกวาน้ีมาถวาย. 
      แมครั้งท่ีสามแล ทานพระอุปนันทศากยบุตรก็ไดกลาวคําน้ีกะเศรษฐีบุตรน้ันวา ถาทาน 
 ประสงคจะถวายแกอาตมา ก็จงถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลาน้ี. 
      เศรษฐีบุตรไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดินไปมีผาผืนเดียว 
 ดูกระไรอยู โปรดรออยูช่ัวเวลาท่ีกระผมกลับไปบาน กระผมกลับไปถึงบานแลว จักจัดสงผา 
 สาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้ หรือผาท่ีดีกวาน้ีมาถวาย. 



      ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาวพอวา ทานไมประสงคจะถวายก็จะปวารณาทําไม ทาน 
 ปวารณาแลวไมถวาย จะมีประโยชนอะไร 
      ครั้นเศรษฐีบุตรน้ันถูกทานพระอุปนันทศากยบุตรแคะได จึงไดถวายผาสาฎกผืนหนึ่งแลว 
 กลับไป. ชาวบานพบเศรษฐีบุตรน้ันแลวถามวา นาย ทําไมทานจึงมีผาผืนเดยีวเดินกลับมา? 
 จึงเศรษฐีบุตรไดเลาเรื่องน้ันแกชาวบานเหลาน้ัน. ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ มักมาก ไมสันโดษ จะปฏิบัติใหถูกตองตามท่ีเขาขอผัด 
 โดยธรรมสักหนอยก็ไมได เมือ่เศรษฐีบุตรกระทําการขอผัดโดยธรรม ไฉนจงึไดถือเอาผาสาฎก 
 ไปเลา. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุท่ีเปน 
 ผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงไดขอจวีรตอเศรษฐีบุตรเลา แลวกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีภาค. 
                     ทรงประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววาเธอขอจีวร 
 ตอเศรษฐีบุตรจริงหรือ? 
      ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรอุปนันทะ เขาเปนญาติของเธอหรอืมิใชญาติ? 
      อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน้ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนท่ีมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา 
 อันสมควร หรอืไมสมควร ของท่ีมีอยูหรอืไมมีของคนท่ีไมใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น เธอยังขอ 
 จีวรตอเศรษฐีบุตรผูมิใชญาติได การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของ 
 เธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของ 
 ชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทะ โดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษ 
 แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสม 
 แกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๒๕. ๖. อน่ึง ภิกษุใดขอตอพอเจาเรอืนก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ 
 เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 
 ฉะนี้ 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                          พระอนุบัญญัติ 
                   เรื่องภิกษุเดินทางถูกแยงชิงจีวร 
      [๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุหลายรูปเดินทางจากเมืองสาเกตสูพระนครสาวัตถี. พวก 
 โจรในระหวางทางไดออกแยงชิงจีวรภิกษุเหลาน้ัน. ภิกษุเหลานั้นรังเกียจอยูวา การขอจีวรตอพอ 
 เจาเรือน หรอืแมเจาเรือนผูมิใชญาติ พระผูมีพระภาคทรงหามไวแลว จึงไมกลาขอ พากัน 
 เปลือยกายเดินไปถึงพระนครสาวัตถี แลวกราบไหวภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายพูดกันอยางนี้วา 
 ทานท้ังหลาย พวกอาชีวกเหลาน้ีท่ีกราบไหวภิกษุท้ังหลายเหลาน้ี เปนคนดีจริงๆ 
      ภิกษุผูเปลือยกายเหลานั้นตอบวา พวกกระผมไมใชอาชีวก ขอรับ พวกกระผมเปนภิกษุ. 
      ภิกษุท้ังหลายไดเรียนทานพระอุบาลีวา ขาแตทานพระอุบาลี โปรดสอบสวนภิกษุ 
 เหลานี้. 
      ภิกษุผูเปลือยกายเหลานั้น ถูกทานพระอุบาลีสอบสวน ไดแจงเรื่องน้ันแลว. 
      ครั้นทานพระอุบาลีสอบสวนภิกษุเหลานัน้แลว ไดแจงแกภิกษุท้ังหลายวา ทานท้ังหลาย 
 พวกเปลือยกายเหลานี้เปนภิกษุ จงใหจีวรแกภิกษุเหลานั้นเถดิ. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตาง 
 ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายจึงไดเปลอืยกายเดินมาเลา ธรรมดาภิกษุ 
 ควรจะตองปกปดดวยหญาหรอืใบไมเดินมา แลวกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ทรงอนุญาตใหขอจีวรได 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูถูก 
 โจรแยงชิงจีวรไป หรือมีจีวรหาย ขอจีวรตอพอเจาเรอืน หรอืแมเจาเรือน ผูมิใชญาติ 
 ได เธอเดินไปถึงวัดใดกอน ถาจีวรสําหรับวหิารก็ดี ผาลาดเตียงก็ดี ผาลาดพ้ืนก็ดี ผาปูท่ีนอน 



 ก็ดี ของสงฆในวัดนั้นมีอยู จะถือเอาผาของสงฆนั้นไปหมดวยคิดวา ไดจวีรนั้นมาแลว จกัคืน 
 ไวดังกลาว ดังน้ีก็ควร. ถาจีวรสําหรับวิหารก็ดี ผาลาดเตียงก็ดี ผาลาดพ้ืนก็ดี ผาปูท่ีนอนก็ดี 
 ของสงฆไมมี ตองปกปดดวยหญาหรือใบไมเดินมา ไมพึงเปลือยกายเดินมา ภิกษุใดเปลือย 
 กายเดินมา ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๕.๖. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ขอจีวรตอพอเจาเรือนก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ดี ผู- 
 *มิใชญาติ นอกจากสมัย เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. สมัยในคําน้ันดังน้ี: ภิกษุเปนผูมี 
 จีวรถูกชิงเอาไปก็ดี มีจีวรฉิบหายก็ดี นี้สมัยในคําน้ัน. 
                  เรื่องภิกษุเดินทางถูกแยงชิงจีวร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน 
 เถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด. 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว ช่ือวา 
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา 
 เปนผูเจริญ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอม- 
 *เพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลาน้ัน 
 ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกัน อปุสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ 
 นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเน่ืองถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ 
 ช่ัวอายุของบุรพชนก. 
      ท่ีช่ือวา พอเจาเรือน ไดแกบุรุษผูครอบครองเรอืน. 
      ท่ีช่ือวา แมเจาเรือน ไดแกสตรีผูครอบครองเรอืน. 
      ท่ีช่ือวา จีวร ไดแกจีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตอง 
 วิกัปเปนอยางตํ่า. 
      บทวา นอกจากสมัย คือ ยกเวนสมัย. 
      ท่ีช่ือวา เปนผูมีจีวรถูกชิงเอาไป ไดแกจีวรของภิกษุผูถูกชิงเอาไป คือ ถูกพวก 
 ราชาก็ดี พวกโจรก็ดี พวกนักเลงก็ดี หรอืคนพวกใดพวกหน่ึง ชิงเอาไป. 
      ท่ีช่ือวา มีจีวรฉิบหาย คือ จีวรของภิกษุถกูไฟไหมก็ดี ถูกน้ําพัดไปก็ดี ถูกหนูหรอื 
 ปลวกกัดก็ดี เกาเพราะใชสอยก็ดี. 



      ภิกษุขอ นอกจากสมัย เปนทุกกฏ ในประโยคท่ีขอ เปนนิสสัคคียดวย ไดจีวรมา 
 ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
 นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:- 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิใชญาติ 
 นอกจากสมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะ 
 สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจวีรผืนนี ้
 แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิใชญาติ 
 นอกจากสมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ 
พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา 
วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือ
นี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย  
ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว  
ทานท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงค
เฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ 
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือน 
ผูมิใชญาติ นอกจากสมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ
จีวรผืนนี้แกทาน. 
 



      ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 
 เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                       ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๕๖] พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร นอกจากสมัยเปน 
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร นอกจากสมัยเปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร นอกจากสมัย เปนนิสสัคคีย 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      พอเจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ. พอเจาเรือน 
 เปนญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      พอเจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๗] ภิกษุขอในสมัย ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอ 
 เพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 
 ไมตองอาบัติแล. 
                     จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                         ----------- 
                     ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๕๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเขาไปหาภิกษุท้ังหลายผูมีจวีร 
 ถูกชิงไป แลวกลาวอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย การขอจีวรตอพอเจาเรอืนหรอืแมเจาเรือนผูมิใช 
 ญาติ พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตแกภิกษุผูมีจีวรถูกชิงไป หรือผูมีจวีรฉิบหายแลว ทานท้ังหลาย 
 จงขอจีวรเถิด. 
      ภิกษุเหลานั้นกลาววา พอแลว ขอรับ พวกผมไดจีวรมาแลว. 
      ฉ. พวกผมจะขอเพื่อประโยชนของพวกทาน. 
      ภิ. จงขอเถิด ขอรับ. 
      ลําดับนั้น พระฉัพพัคคียเขาไปหาพวกพอเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวกลาวคําน้ีวา ทาน- 
 *ท้ังหลาย พวกภิกษุท่ีมีจีวรถกูชิงไปมาแลว ขอทานท้ังหลายจงถวายจีวรแกพวกเธอ ดังน้ีแลว 
 ขอจีวรไดมาเปนอันมาก 



      ครั้งน้ัน บุรุษผูหนึ่ง นั่งอยูในท่ีชุมชน พูดกะบุรุษอีกผูหนึ่งวา พระคุณเจาท้ังหลาย 
 ผูมีจีวรถูกชิงไปมาแลว ขาพเจาไดถวายจวีรแกทานเหลาน้ันแลว แมบุรุษอีกผูหนึ่งน้ันกก็ลาว 
 อยางนี้วา แมขาพเจาก็ไดถวายไปแลว แมบุรุษอื่นอีกก็กลาวอยางนี้วา แมขาพเจาก็ไดถวายไป 
 แลว บุรุษเหลาน้ัน จึงพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
 จึงไมรูจักประมาณ ขอจีวรมามากมายเลา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จักทําการคาผา 
 หรือจัดต้ังรานขายผา. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุท่ี 
 เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดไมรูจกัประมาณ ขอจีวรมามากมายเลา แลวกราบทูลเรื่อง 
 นั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอไมรูจัก 
 ประมาณ ขอจีวรมาไวมากมาย จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไมรูจัก 
 ประมาณ ขอจีวรมาไวมากมายเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทํา 
 ของพวกเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใสและเพ่ือความเปนอยางอื่น 
 ของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปรยิายดังน้ีแลว ตรัสโทษแหง 
 ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย 
 ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสม 
 แกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อ 
 อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัด 
 อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความ 
 เลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระ- 
 *วินัย ๑ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๒๖. ๗. ถาพอเจาเรอืนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ปวารณาตอภิกษุ 
 นั้น ดวยจีวรเปนอันมาก เพื่อนําไปไดตามใจ ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวร มอีุตราสงค 
 อันตรวาสกเปนอยางมาก จากจีวรเหลาน้ัน ถายินดียิ่งกวาน้ัน เปนนิสสัคคิย- 
 *ปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๙] บทวา ถา ... ตอภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูมีจีวรถูกชิงไป. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือไมใชคนเน่ืองถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ 
 ช่ัวอายุของบุรพชนก. 
      ท่ีช่ือวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรอืน. 
      ท่ีช่ือวา แมเจาเรือน ไดแกสตรีผูครอบครองเรอืน. 
      บทวา ดวยจีวรเปนอันมาก คือ จีวรหลายผนื. 
      บทวา ปวารณา ... เพื่อนําไปไดตามใจ คือ ปวารณาวา ทานตองการจีวรเทาใด 
 ก็จงรับไปเทาน้ันเถิด. 
      คําวา ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวรมีอุตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางมาก จากจีวร 
 เหลานั้น ความวา ถาจีวรหาย ๓ ผืน เธอพึงยนิดีเพียง ๒ ผืน หาย ๒ ผืน พึงยินดีเพียง 
 ผืนเดียว หายผนืเดียว อยาพึงยนิดีเลย. 
      คําวา ถายินดียิ่งกวาน้ัน ความวา ขอมาไดมากกวาน้ัน เปนทุกกฏ ในประโยค 
 ท่ียินดีเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย ดวยไดจีวรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
 นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:- 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนดตอเจาเรือนผูมิใชญาติ 
 เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุ 
 มีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 



      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนดตอเจาเรือนผูมิใชญาติ 
 เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสีย 
 สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้ แกภกิษุมีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ 
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนด ตอเจาเรือนผูมิใชญาติ เปน 
 ของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผนืนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๐] เจาเรอืนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวรเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เจาเรือนผูมใิชญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวรเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เจาเรือนผูมใิชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ขอจีวรเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๖๑] ภิกษุนําเอาไปดวยคิดวา จักนําจีวรท่ีเหลือมาคืน ๑ เจาเรือนถวายบอกวา จีวร 
 ท่ีเหลือจงเปนของทานรูปเดียว ๑ เจาเรือนไมไดถวายเพราะเหตุจีวรถูกชิงไป ๑ เจาเรือนไมได 
 ถวายเพราะเหตุจีวรหาย ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุจายมาดวยทรพัย 
 ของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                          ---------- 



                     ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๖๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคําน้ีกะภรรยาวา ฉักจกัยัง 
 ทานพระอุปนันทะใหครองจวีร. 
      ภิกษุรูปหน่ึงผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ไดยินบุรุษน้ันกลาวคําน้ี จึงเขาไปหาทาน 
 พระอุปนันทศากยบุตร ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีกะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโส อุปนันทะ 
 ทานเปนผูมีบุญมาก ในสถานท่ีโนน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคําน้ีกะภรรยาวา ฉันจักยังทานพระ- 
 *อุปนันทะใหครองจวีร. 
      ทานพระอุปนันทะกลาวรับรองวา มีขอรบั เขาเปนอุปฏฐากของผม. ครั้นแลวทานพระ- 
 *อุปนันทศากยบุตร ไดเขาไปหาบุรุษน้ันแลวสอบถามเขาวา จริงหรือ ขาววา ทานประสงคจะให 
 อาตมาครองจวีร? 
      บุ. ความจริง ผมต้ังใจไวอยางนี้วา จักยังทานพระอุปนันทะใหครองจีวร. 
      อุ. ถาทานประสงคจะใหอาตมาครองจีวร ก็จงใหครองจวีรชนิดนี้เถิด เพราะจีวรท่ี 
 อาตมาไมใช แมครองแลวจักทําอะไรได. 
      บุรุษน้ันจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาข้ึนในขณะน้ันวา พระสมณะเช้ือสายพระศากย- 
 *บุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ จะใหครองจวีรก็ทําไดไมงาย ไฉนพระคุณเจาอุปนันทะ 
 อันเราไมไดปวารณาไวกอนจึงไดเขามาหา แลวถึงการกําหนดในจีวรเลา. 
      ภิกษุท้ังหลาย ไดยินบุรุษน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาพอเจาเรอืน ถึงการ 
 กําหนดในจีวรเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธออันเขา 
 ไมไดปวารณาไวกอน ไดเขาไปหาพอเจาเรือนแลว ถึงการกําหนดในจีวร จริงหรอื? 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรอุปนันทะ เขาเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ? 
      อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนท่ีมิใชญาติยอมไมรูการกระทําอนั 
 สมควรหรอืไมสมควร ของท่ีมีอยูหรือไมมี ของคนท่ีมิใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น เธออันเขาไม 
 ไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาพอเจาเรอืนผูมิใชญาติ แลวถึงการกําหนดในจีวรได การกระทํา 



 ของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของ 
 ชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชน 
 ท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัส 
 โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม 
 สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุง 
 งาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสม 
 แกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ี 
 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๒๗.๘. อน่ึง มีพอเจาเรอืนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ตระเตรียม 
 ทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะภิกษุไววา เราจกัจายจีวรดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี ้
 แลว ยังภิกษุช่ือนี้ใหครองจวีร ถาภิกษุนั้นเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาแลว 
 ถึงการกําหนดในจีวรในสํานักของเขาวา ดีละ ทานจงจายจีวรเชนนั้น หรือเชนนี้ 
 ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ แลวยังรูปใหครองเถิด เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย เพราะ 
 อาศัยความเปนผูใครในจีวรดี. 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๓] บทวา อนึ่ง ... เฉพาะภิกษุ ความวา เพื่อประโยชนของภิกษุ คือ ทําภิกษุใหเปน 
 อารมณแลวใครจะใหภิกษุครอง. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเน่ืองถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ 
 ช่ัวอายุของบุรพชนก. 
      ท่ีช่ือวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรอืน. 
      ท่ีช่ือวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรอืน. 
      ท่ีช่ือวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกวมุกดา แกวลาย 
 แกวผลึก ผา ดาย หรือฝาย. 
      บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจัดหาไวเฉพาะ. 



      บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน. 
      บทวา ใหครอง คือ จักถวาย. 
      คําวา ถาภิกษุนั้น ... ในสํานักของเขา ไดแก ภิกษุท่ีเขาตระเตรียมทรัพยสําหรับจาย 
 จีวรไวถวายเฉพาะ. 
      บทวา เขาไมไดปวารณาไวกอน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไวกอนวา ทานเจาขา 
 ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักจายจีวรเชนไรถวายทาน. 
      บทวา เขาไปหาแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในท่ีแหงใดแหงหน่ึง. 
      บทวา ถึงการกําหนดในจีวร คือ กําหนดวา ขอใหยาว ขอใหกวาง ขอใหเนื้อแนน 
 หรือขอใหเนื้อละเอียด. 
      บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจัดหาไวเฉพาะ. 
      บทวา เชนนั้นหรือเชนนี้ คือ ยาวหรอืกวาง เนื้อแนนหรอืเนื้อละเอยีด. 
      บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน. 
      บทวา ยังรปูใหครองเถิด คือ จงให. 
      บทวา เพราะอาศัยความเปนผูใครในจีวรดี คือ มีความประสงคผาท่ีดี ตองการ 
 ผาท่ีมีราคาแพง. 
      เขาจายจีวรยาวก็ดี กวางก็ด ีเนื้อแนนก็ดี เนื้อละเอียดก็ดี ตามคําของเธอ เปนทุกกฏ 
 ในประโยคท่ีเขาจาย เปนนิสสัคคีย ดวยไดจีวรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
 นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้า:- 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขา 
 ไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ 
 จีวรผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุ 
 มีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขา 



 ไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ 
 จีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ 
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ 
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขาไปหา 
 เจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี ้
 แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผนืนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                       ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๖๔] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหา 
 เจาเรือนแลว ถงึการกําหนดในจีวร เปนนิสสคัคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เจาเรือนผูมใิชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจาเรือนแลว ถึงการ 
 กําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เจาเรือนผูมใิชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจา 
 เรือนแลว ถงึการกําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๖๕] ภิกษุขอตอเจาเรือนผูเปนญาติ ๑ ภิกษุขอตอเจาเรอืนผูปวารณาไว ๑ ภิกษุขอ 
 เพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑ เจาเรือนใครจะจายจีวรมรีาคาแพง 
 ภิกษุใหเขาจายจีวรมรีาคาถูก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                          --------- 



                     ๑. จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๖๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคําน้ีกะบุรุษผูหนึ่งวา 
 ผมจักยังทานพระอุปนันทใหครองจีวร แมบุรุษอีกผูหนึ่งน้ัน ก็กลาวอยางนีว้า แมผมก็จักยังทาน 
 พระอุปนันทใหครองจวีร. 
      ภิกษุรูปหน่ึงถือการเท่ียวบิณฑบาต ไดยินถอยคําท่ีเจรจากันนี้ของบุรุษท้ังสองน้ัน จึงเขา 
 ไปหาพระอุปนันทศากยบุตร. ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีกะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโส 
 อุปนันท ทานเปนผูมีบุญมาก ในสถานท่ีโนน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคําน้ีกะบุรุษอีกผูหนึง่วา ผมจัก 
 ยังทานพระอุปนันทใหครองจีวร แมบุรุษอีกผูหนึ่งน้ันไดกลาวอยางนีว้า แมผมก็จักยังทานพระ- 
 *อุปนันทใหครองจีวร. 
      ทานพระอุปนันทกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาท้ังสองน้ันเปนอุปฏฐากของผม. ครั้นแลว 
 ทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดเขาไปหาบุรุษท้ังสองคนน้ัน แลวสอบถามเขาวา จริงหรือ ทาน 
 ท้ังหลาย ขาววา ทานท้ังสองประสงคจะใหอาตมาครองจีวร? 
      บุ. ความจริง พวกผมไดพดูกันไวอยางนีว้า จักยังทานพระอุปนันทใหครองจีวร. 
      อุ. ถาทานท้ังสองประสงคจะใหอาตมาครองจีวร ก็จงใหครองจวีรชนิดน้ีเถิด เพราะจีวร 
 ท้ังหลายท่ีอาตมาไมใช แมครองแลวจักทําอะไรได. 
      บุรุษท้ังสองคนน้ัน จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาข้ึนในขณะนั้นวา พระสมณะเช้ือสาย 
 พระศากยบุตรเหลาน้ี เปนคนมักมาก ไมสันโดษ จะใหครองจีวรก็ทําไดไมงาย ไฉน พระคุณเจา 
 อุปนันทอันพวกเราไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขามาหาแลวถึงการกําหนดในจีวรเลา? 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินบุรุษท้ังสองน้ัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู 
 มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาตางก็เพงโทษ ติเตียนโพนทะนา 
 วา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรอันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาพอเจาเรอืนท้ังหลาย 
 แลวถึงการกําหนดในจีวรเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
 เกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันท ขาววาเธออันเขาไมได 
 ปวารณาไวกอน ไดเขาไปหาพอเจาเรอืนท้ังหลาย แลวถึงการกําหนดในจีวร จรงิหรอื? 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรอุปนันท เขาเหลาน้ันเปนญาติของเธอ หรอืมิใชญาติ. 
      อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนท่ีไมใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา 



 อันสมควรหรอืไมควร ของท่ีมีอยู หรอืไมมี ของคนท่ีไมใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น เธออันเขา 
 ท้ังหลายไมไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาพอเจาเรอืนท้ังหลายผูมิใชญาติ แลวถึงการกําหนดใน 
 จีวรได การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อ 
 ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความ 
 ไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร 
โดยอเนกปรยิายดังน้ีแลว  ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก 
ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคน 
 ไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความ
เปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน บํารุงงาย ความมักนอย  
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส 
การไม สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย. ทรง
กระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะ สมแกเรื่องนั้น 
แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งแกภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติส
แกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํา นาจประโยชน ๑๐ ประการ ค
เพื่อความรับว

ิกขาบท
ือ  

าดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑  

 ๑ 

 พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดง อยางนี้ วาดังน้ี:- 

็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติสองคน ตระ 
ายจีวร 

ึงการ 

เพื่อ ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศี 
ลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน ปจจุบัน
เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน 
ท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล
                           พระบัญญัติ 
      ๒๘.๙. อนึ่ง มีพอเจาเรอืนก
 เตรียมทรัพยสาํหรับจายจีวรเฉพาะผืนๆ ไวเฉพาะภิกษุวา เราท้ังหลายจักจ
 เฉพาะผืนๆ ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะผืนๆ เหลานี้แลว ยังภิกษุช่ือนี้ให 
 ครองจีวรหลายผืนดวยกัน, ถาภิกษุนั้นเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาแลวถ
 กําหนด ในจีวรในสํานักของเขาวา ดีละ ขอทานท้ังหลายจงจายจีวรเชนนั้นหรือเชน 
 นี้ ดวยทรัพยสาํหรับจายจีวรเฉพาะผืนๆ เหลานี้แลว ท้ังสองคนรวมกัน ยังรปูให 
 ครองจีวรผืนเดยีวเถิด เปนนิสสัคคียปาจิตตีย ถือเอาความเปนผูใครในจีวรดี.ฯ 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 



                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๗] บทวา อนึ่ง ... เฉพาะภิกษุ ความวา เพื่อประโยชนของภิกษุคือทําภิกษุให 

ึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ 

 ไดแกบุรุษผูครอบครองเรอืน. 

มณี แกวมุกดา แกวลาย 

รับจายจีวรเหลาน้ี คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจัดหาไวเฉพาะ. 

องเขา ไดแก ภิกษุท่ีเขาท้ังสองคนตระเตรียมทรัพย 

อน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไวกอนวา ทานเจาขา 

หงใดแหงหน่ึง. 
ื้อแนน 

รับจายจีวรเหลาน้ี คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจัดหาไวเฉพาะ. 

ห. 
ทรัพยท้ังสองรายเขาเปนรายเดียวกัน. 

าท่ีมี 

ีวร ยาวก็ดี กวางก็ด ีเนื้อแนนก็ดี เนื้อละเอียดก็ดี ตามคําของเธอเปนทุกกฏใน 

ฆ 
หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 

 เปนอารมณแลวใครจะใหภิกษุครอง 
      บทวา สองคน คือสองคนดวยกัน. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใหญาติ คือ ไมใชคนเน่ืองถ
 ช่ัวอายุของบุรพชนก. 
      ท่ีช่ือวา พอเจาเรือน
      ท่ีช่ือวา แมเจาเรือน ไดแกสตรีผูครอบครองเรอืน. 
      ท่ีช่ือวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกว
 แกวผลึก ผา หรือฝาย. 
      บทวา ดวยทรัพยสําห
      บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน. 
      บทวา ใหครอง คือ จักถวาย. 
      คําวา ถาภิกษุนั้น ... ในสํานักข
 สําหรับจายจีวรไวถวายเฉพาะ. 
      บทวา เขาไมไดปวารณาไวก
 ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักจายจีวรเชนไรถวายทาน. 
      บทวา เขาไปหาแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในท่ีแ
      บทวา ถึงการกําหนดในจีวร คือ กําหนดวา ขอใหยาว ขอใหกวาง ขอใหเน
 หรือขอใหเนื้อละเอียด. 
      บทวา ดวยทรัพยสําห
      บทวา เชนนั้นหรือเชนนี้ คือ ยาวหรอืกวาง เนื้อแนนหรอืเนื้อละเอยีด. 
      บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน. 
      บทวา ยังรปูใหครอง คือ จงใ
      บทวา ท้ังสองคนรวมกัน คือ รวม
      บทวา ถือเอาความเปนผูใครในจีวรดี คือมคีวามประสงคผาท่ีดี ตองการผ
 ราคาแพง 
      เขาจายจ
 ประโยคท่ีเขาจาย, เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา. ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล ภกิษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี:้- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสง
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ 
 นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา:- 



      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขาไป 
เจา 

งอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

า. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้เปนของจํา 
ึงใหจีวรผืน 

ละแกคณะ 
ลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 

ไวกอน, ขาพเจาเขา 
ขาพเจา 

ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสีย 

ผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ, 
 

ึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประนมมือ 

าพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขาไปหาเจา 
จีวร 

วพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

าจิตตีย 
ญวามิใชญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหา 

 

ไวกอน เขาไปหาเจาเรือน 

 หาเจาเรือนผูมใิชญาติท้ังหลาย ถึงการกําหนดในจีวรเปนของจําจะสละ, ขาพ
 สละจีวรผืนนีแ้กสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสด
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจ
 จะสละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึท่ีแลว, สงฆพ
 นี้แกภิกษุมีช่ือนี้.ฯ 
                         เสียส
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุห
 พรรษากวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณา
 ไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติท้ังหลาย ถึงการกําหนดในจีวรเปนของจําจะสละ, 
 สละจีวรผืนนีแ้กทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ 
 สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวร
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, ทาน
 ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้ แกภกิษุช่ือน้ี.ฯ 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน จีวรผนืนี้ของข
 เรือนผูมิใชญาติท้ังหลาย ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละ
 ผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแล
 แลวใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังน้ี.ฯ 
                           บทภาชนีย 
                       ติกะนิสสัคคิยป
      [๖๘] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคั
 เจาเรือนท้ังหลายแลว ถึงการกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เจาเรือนผูมใิชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจาเรือนท้ังหลาย
 แลว ถึงการกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เจาเรือนผูมใิชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณา



 ท้ังหลายแลว ถึงการกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

ญวา เปนญาติ ... ไมตองอาบัติ. 

นญาติ ๑ ภิกษุขอตอเจาเรือนผูปวารณาไว ๑ ภิกษุ 
ีวรมรีาคาแพง 

 สิกขาบทท่ี ๑๐ 

ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ระอุปนันท- 

ีหรือ? 

า 
ุณ 

อะไรกะอุบาสกน้ัน. 
ระอุปนันทศากยบุตร 

 

ํานักทานพระอุปนันทศากย- 

      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคั
                          อนาปตติวาร 
      [๖๙] ภิกษุขอตอเจาเรอืนผูเป
 ขอเพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ ภิกษุจายดวยทรัพยของตน ๑ เจาเรือนใครจะจายจ
 ภิกษุใหเขาจายจีวรมรีาคาถูก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                          --------- 
                    ๑. จีวรวรรค
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๗๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้นนั้น มหาอํามาตย ผูอุปฏฐากของทานพ
 *ศากยบุตร สงทรัพยสําหรับจายจีวรไปกับทูตถวายแกทานพระอุปนันทศากยบุตรส่ังวา เจาจงจาย 
 จีวรดวยทรัพยจายจีวรนี้ แลวใหทานพระอุปนันทครองจีวร. จึงทูตน้ันเขาไปหาทานพระอุปนันท- 
 *ศากยบุตร ครั้นแลวไดกลาวคําน้ี กะทานพระอุปทนันทศากยบุตรวา ทานเจาขา ทรัพยสําหรับ 
 จายจีวรนี้แล กระผมนํามาถวายเฉพาะพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร. 
      เมื่อทูตน้ันกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดตอบคําน้ี กะทูตน้ันวา 
 พวกเรารับทรพัยสําหรับจายจีวรไมได, รับไดแตจีวรอันเปนของควรโดยการเทาน้ัน; 
      เมื่อทานตอบอยางนั้นแลว ทูตน้ันไดถามทานวา ก็ใครๆ ผูเปนไวยาวัจกรของทานม
      ขณะนั้น อุบาสกผูหนึ่งไดเดินไปสูอารามดวยกรณียะบางอยาง จึงทานพระอุปนันท- 
 *ศากยบุตรไดกลาวคําน้ีกะทูตน้ันวา อุบาสกน้ันแล เปนไวยาวัจกรของภิกษุท้ังหลาย. 
      จึงทูตน้ัน สั่งอุบาสกน้ันใหเขาใจแลว กลับเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรแจงว
 ทานเจาขา อุบาสกท่ีพระคุณเจาแสดงเปนไวยาวัจกรน้ัน, กระผมสั่งใหเขาใจแลว; ขอพระค
 เจาจงเขาไปหา เขาจักใหทานครองจวีรตามกาล. 
      ขณะนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไมไดพูด
      แมครั้งท่ีสองแล ทานมหาอํามาตยนั้น ก็ไดสงทูตไปในสํานักทานพ
 วา ขอพระคุณเจาจงใชสอยจีวรนั้น, ขาพเจาตองการจะใหพระคุณเจาใชจีวรน้ัน; แมครั้งท่ีสอง
 ทานพระอุปนันทศากยบุตร ก็มิไดพูดอะไร กะอุบาสกน้ัน. 
      แมครั้งท่ีสามแล ทานมหาอํามาตยนั้น ก็ไดสงทูตไปในส
 *บุตรวา ขอพระคุณเจาจงใชสอยจวีรนั้น, ขาพเจาตองการจะใหพระคุณเจาใชจีวรน้ัน. 



      ก็สมัยน้ัน เปนคราวประชุมของชาวนิคม และชาวนิคมไดต้ังกติกากันไววา. ผูใดมาภาย 

าไปหาอุบาสกน่ัน. ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีกะเขาวา 

ผัดวา ทานเจาขา โปรดรอสักวันหนึ่งกอน, วันนี้เปนสมยัประชุมของ 

ว 

นั้นถูกคาดค้ัน จึงจายจีวรถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร แลวจึงได 
องเสีย 

 

ผัด 

ู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
 

ุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
อ 

      

 หลัง ตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ. 
      คราวน้ัน ทานอุปนันทศากยบุตรเข
 ฉันตองการจีวร, 
      อุบาสกน้ันขอ
 ชาวนิคม และชาวนิคมไดต้ังกติกากันไววา ผูใดมาภายหลังตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ. 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคาดค้ันวา ทานจงใหจีวรแกฉันในวนันี้แหละ แล
 ยึดชายพกไว. 
      ครั้นอุบาสก
 ไปภายหลัง. คนท้ังหลายพากันถามอุบาสกน้ันวา เหตุไรทานจึงไดมาภายหลัง? ทานต
 เงิน ๕๐ กหาปณะ. จึงอุบาสกน้ันไดเลาเรื่องน้ันใหคนเหลาน้ันฟง คนท้ังหลาย พากันเพงโทษ
 ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ 
 จะทําการชวยเหลือคนเหลาน้ีบาง ก็ทําไมไดงาย ไฉนพระอปุนันทศากยบุตร เมื่ออุบาสกขอ
 วาทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึ่งกอน ก็รอไมได? 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินคนเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอย
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
 ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร เมื่ออุบาสกขอผัดวา ทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึ่งกอน 
 ก็รอไมได? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษ
 เกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันท ขาววา เธออันอุบาสกข
 ผัดวา ทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึ่งกอน ก็รอมิได ดังน้ี จริงหรอื? 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         



               ทรงติเตียน 
พระผ ิเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 

ยังไม 

ทรงบัญญัติสิกขาบท 
ระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนกปรยิายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษ 

 

ะสมแก 

ิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํา 
 
อัน 

ี่ยัง 

พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนีว้าดังน้ี:- 

ราชอํามาตยก็ดี พราหมณก็ดี คหบดีก็ดี สง- 
ับจาย 

 

า 

 

รั้ง 

      ูมีพระภาคพุทธเจาทรงต
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทําไฉน เธอเมื่ออุบาสกขอผัดวา กรุณา 
 รอสักวันหนึ่งจึงไมรอเลา? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ี
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ันเปน 
 ไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ี 
 เลื่อมใสแลว. 
                        
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพ
 แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย 
 ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมา
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติส
 นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อความอยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะ
 จะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจกับังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท
 ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม 
 ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล 
                           พระบัญญัติ 
      ๒๙.๑๐ อนึง่ พระราชาก็ดี 
 *ทรัพยสําหรับจายจีวรไปดวยทูตเฉพาะภิกษุวา เจาจงจายจวีรดวยทรัพยสําหร
 จายจีวรนี้แลวยังภิกษุช่ือนี้ใหครองจวีร, ถาทูตน้ันเขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา 
 ทรัพยสําหรับจายจีวรนี้นํามาเฉพาะทาน, ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร, ภิกษุ 
 นั้นพึงกลาวตอทูตน้ันอยางนี้วา พวกเราหาไดรับทรัพยสําหรบัจายจีวรไม, พวกเรารับ
 แตจีวรอันเปนของควรโดยกาล; ถาทูตน้ันกลาวตอภิกษุนั้นอยางนี้วา ก็ใครๆ ผูเปน 
 ไวยาวัจกรของทานมีหรือ? ภิกษุผูตองการจีวรพึงแสดงชนผูทําการในอารามหรืออุบ
 สกใหเปนไวยาวัจกร ดวยคําวา คนนั้นแลเปนไวยาวัจกรของภิกษุท้ังหลาย, ถาทูต 
 นั้นสั่งไวยาวัจกรน้ันใหเขาใจแลว เขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา คนท่ีทานแสดง
 เปนไวยาวัจกรนั้น, ขาพเจาส่ังใหเขาใจแลว; ทานจงเขาไปหา เขาจักใหทานครอง 
 จีวรตามกาล, ภิกษุผูตองการจีวรเขาไปหาไวยาวัจกรแลว พึงทวงพึงเตือนสองสามค
 วา รูปตองการจีวร; ภิกษุทวงอยู เตือนอยู สองสามครั้ง ยังไวยาวัจกรน้ัน ให 



 จัดจีวรสําเร็จได การใหสําเร็จไดดวยอยางนี้ นั่นเปนการดี, ถาใหสําเร็จไมได, พึง 

 

ได 

งน้ัน. 

ุ ความวา เพื่อประโยชนของภิกษุ คือทําภกิษุใหเปน 

ทรงราชย 
รับความชุบเลี้ยงของพระราชา 

อํามาตย พราหมณ นอกนั้น 

พยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกวมุกดา แกวลาย 

รัพยสําหรับจายจีวรนี้ คือ ดวยทรัพยท่ีเขาจัดหาไวเฉพาะ 

าวอยางนีว้า ทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ นํามา 

เรารับแตจวีรอนัเปนของควรโดยกาล; 

 
ราม 

นั้นจักเก็บไว หรือวาคนน้ันจักแลก หรือวา 

 *ยืนนิ่งตอหนา ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เปนอยางมาก; เธอยืนนิง่ตอหนา ๔ ครั้ง 
 ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เปนอยางมาก; ยังไวยาวจักรน้ันใหจัดจีวรสําเรจ็ได, การใหสําเร็จได
 ดวยอยางนี้ นัน่เปนการดี, ถาใหสําเร็จไมได, ถาเธอพยายามใหยิ่งกวาน้ัน ยงัจีวร 
 นั้นใหสําเร็จ, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย; ถาใหสําเร็จไมไดพึงไปเองก็ได, สงทูตไปก็
 ในสํานักท่ีสงทรัพยสําหรับจายจีวรมาเพ่ือเธอ, บอกวา ทานสงทรัพยสําหรบัจายจีวร 
 ไปเฉพาะภิกษุใด, ทรัพยนั้นหาสําเร็จประโยชนนอยหนึ่งแกภิกษุนั้นไม, ทานจงทวง 
 เอาทรัพยของทานคืน, ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย; นี้เปนสามีจิกรรมใน เรื่อ
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๑] บทวา อนึ่ง ... เฉพาะภิกษ
 อารมณแลวใครจะใหภิกษุครอง. 
      ท่ีช่ือวา พระราชา ไดแก ทานผู
      ท่ีช่ือวา ราชอํามาตย ไดแก ขาราชการผูได
      ท่ีช่ือวา พราหมณ ไดแก พราหมณ โดยกําเนิด. 
      ท่ีช่ือวา คหบดี ไดแก เจาเรือน ยกพระราชา ราช
 ช่ือวาคหบดี. 
      ท่ีช่ือวา ทรั
 หรือแกวผลึก 
      บทวา ดวยท
      บทวา จาย คือ แลกเปลี่ยน. 
      บทวา ใหครอง คือ จงถวาย. 
      ถาทูตน้ันเขาไปหาภิกษุนั้นกล
 เฉพาะทาน, ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจาย

คนนั้นจักจาย: ถาทูตน้ันส่ังไวยาวัจกรน้ัน 

จีวร, ภิกษุนั้นพึงกลาวตอทูตน้ันอยางน้ีวา 
 พวกเราหาไดรบัทรัพยสําหรับจายจีวรไม, 
พวก
 ถาทูตน้ันกลาวตอภิกษุนั้นอยางน้ีวา ก็
ใครๆ ผูเปนไวยาวัจกรของทานมีหรือ, ภิกษุ
ผูตองการจวีรพงึแสดงชนผูทําการในอา
หรืออุบาสกใหเปนไวยาวัจกรดวยคําวา 
 คนน้ันแลเปนไวยาวัจกรของภิกษุท้ังหลาย 
 ไมควรกลาววา จงใหแกคนนั้น หรือวา 
 คน



ใหเขาใจแลว เขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้า คนท่ีทานแสดงเปนไวยาวัจกรน้ัน, 
า เขาจักใหทานครองจีวรตามกาล, ภิกษุผู 

ึงพูดได 
ี้ นั่นเปนการ 

ะ ไม 
 

ุคคล. 

าบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

จา ใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง ดวยยืนเกนิ 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสีย- 

ื่อนี้ เปนของจําจะ 

ะหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา 
จา ใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง ดวยยืนเกนิ 

รถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

งจําจะสละ, 

ื่อนี้. 

 ขาพเจาส่ังใหเขาใจแลว, ทานจงเขาไปห
 ตองการจีวรเขาไปหาไวยาวัจกรแลวพึงทวง พึงเตือนสองสามครั้งวา รูปตองการจีวร; 
 อยาพูดวา จงใหจีวรแกรูป จงนําจีวรมาใหรูป จงแลกจีวรใหรูป จงจายจีวรใหรูป พ
 แมครั้งท่ีสอง พึงพูดไดแมครั้งท่ีสาม, ถาใหจัดสําเร็จได การใหสําเร็จไดดวยอยางน
 ดี, ถาใหจัดสําเร็จไมได, พึงไปยืนนิ่งตอหนาในท่ีใกลไวยาวัจกรน้ัน, ไมพึงน่ังบนอาสน
 พึงรับอามิส ไมพึงกลาวธรรม, เมื่อเขาถามวามาธุระอะไร พึงกลาววา รูเอาเองเถิด, ถาน่ังบน
 อาสนะก็ดี รับอามิสก็ดี กลาวธรรมก็ดี ช่ือวาหักการยืนเสีย, พึงยืนไดแมครั้งท่ีสอง พึงยืน 
 ได แมครั้งท่ีสาม ทวง ๔ ครั้งแลว; พึงยืนได ๔ ครั้ง ทวง ๕ ครั้งแลว, พึงยืนได ๒ ครั้ง 
 ทวง ๖ ครั้งแลว, จะพึงยืนไมได, ถาเธอพยายามใหยิ่งกวาน้ันยังจีวรนั้นใหสาํเร็จ, เปน 
 ทุกกฏในประโยคท่ีพยายาม, เปนนิสสัคคียดวยไดจวีรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กร
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเ
 ๖ ครั้ง เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจีวรผนืนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 *สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีช
 สละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหจีวรผืนนี ้
 แกภิกษุมีช่ือนี้.ฯ 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกร
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเ
 ๖ ครั้ง เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจีวรผนืนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามา
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนขอ
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช
 



                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประนมมือ 

าวอยางนีว้า 
ําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง ดวยยืนเกิน ๖ ครั้ง 

ึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

สงทูตไปก็ได ในสํานักท่ี 

ิกษุนั้นไม, ทานจงทวงเอาทรัพยของ 
ังน้ี: 

ภิกษุสําคัญวาเกิน ยังจีวรนั้นใหสําเร็จ, 
ิตตีย. 

ุสงสัย ยังจีวรนั้นใหสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย 

ิกษุสําคัญวาไมถึง ยังจวีรนั้นใหสําเร็จ, เปน 

กฏ 
ัติ 

มถงึ ๖ ครั้ง ภิกษุสงสัย ยังจวีรใหสําเร็จ, ตองอาบัติทุกกฏ. 

มถึง ๓ ครั้ง ยืนไมถงึ ๖ ครั้ง ภิกษุสําคัญวาไมถึง ยังจีวรนั้นใหสําเร็จ, ไมตอง 

 ไวยาวัจกรถวายเอง ๑ เจาของทวงเอามาถวาย ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, 

 กล
      ทาน จีวรผนืนี้ ของขาพเจา ใหส
 เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 แลวใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังน้ี 
      ในประโยควา ถาใหสําเร็จไมได พึงไปเองก็ได 
 สงทรัพยสําหรบัจายจีวรมาเพ่ือเธอ บอกวา ทานสงทรัพยสําหรับจายจีวรไปเฉพาะ 
 ภิกษุใด, ทรัพยนั้นหาสําเร็จประโยชนนอยหนึง่แกภ
 ทานคืน, ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย: นี้เปนสามีจิกรรมในเรือ่งน้ัน ด
 ความวา นี้เปนความถูกยิ่งในเรื่องน้ัน.ฯ 
                           บทภาชนีย 
                       ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๗๒] ทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ ครั้ง 
 เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจ
      ทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ ครั้ง ภิกษ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ ครั้ง ภ
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุก
      ทวงไมถึง ๓ ครั้ง ยืนไมถงึ ๖ ครั้ง ภิกษุสําคัญวาเกิน ยังจีวรใหสําเร็จ, ตองอาบ
 ทุกกฏ. 
      ทวงไมถึง ๓ ครั้ง ยืนไ
                          ไมตองอาบัติ 
      ทวงไ
 อาบัติ.ฯ 
                          อนาปตติวาร 
      [๗๓] ภิกษุทวง ๓ ครั้ง ยืน ๖ ครั้ง ภิกษุทวงไมถึง ๓ ครั้ง ยืนไมถึง ๖ ครั้ง ๑ ภิกษุ 
 ไมไดทวง
 ไมตองอาบัติแล.ฯ 
                    จีวรวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                   นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๑ จบ. 
 



                        หัวขอประจําเรือ่ง 
      ๑. ทสาหปรมสิกขาบท วาดวยการทรงอติเรกจีวรไวได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง. 
    ๒. เอกรัตติสิกขาบท วาดวยการอยูปราศจากไตรจีวรแมราตรีหนึ่ง. 

ารเก็บจีวรไวไดเดือนหนึง่เปนอยางยิ่ง. 

ิ. 

าย.ฯ 

                   นิสส
                  ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๑ 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย 

เจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตพระนคร- 
กชางไหม กลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย พวกทาน 

าง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือ 
ุตร 
ก 
 

  
      ๓. มาสปรมสิกขาบท วาดวยก
      ๔. ปุราณจีวรโธวาปนสิกขาบท วาดวยการใหภิกษุณีซักจีวรเกา. 
      ๕. จีวรปฏิคคหณสิกขาบท วาดวยการรบัจีวรจากมือภกิษุณี. 
      ๖. อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท วาดวยการขอจีวรตอเจาเรือนผูมิใชญาต
      ๗. ตทุตตริสิกขาบท วาดวยการขอจีวรเกนิกําหนด. 
      ๘. อุททิสสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรของเจาทรัพยรายเดยีว. 
      ๙. อุภินนอทุทิสสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรของเจาทรัพยสองราย. 
     ๑๐. ทูตสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรท่ีเจาทรัพยสงมาถว
                          ---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๒ 
  
  
      [๗๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 *อาฬว,ี ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเขาไปหาพว
 ตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแกพวกอาตมาบ
 ดวยไหม ชางไหมเหลาน้ันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบ
 จึงไดเขามาหาพวกเรากลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแ
 พวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังน้ี, แมพวกเราผูซึ่งทําสัตว
 ตัวเล็กๆ มากมายใหวอดวาย เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา ก็ยังเช่ือวา 



 ไมไดลาภ หาไดไมสุจริต. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินพวกชางไหมเหลาน้ัน เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาผูท่ี 
 มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพน- 
 *ทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงเขาไปหาพวกชางไหม แลวกลาวอยางนีว้า ทานท้ังหลาย พวก 

ันถัต 

ุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอ 
า ทานท้ังหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก 

อ? 

 
ได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดเขาไป 

างนี้วา ทานท้ังหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงให 
ง 

ง 

ณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย 

มาะสมแก 

าจ 

 ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
 

 ทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําส
 เจือดวยไหม ดังน้ีเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษ
 เขาไปหาพวกชางไหม แลวกลาวอยางนีว้
 จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังน้ี จริงหรื
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน้ัน
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 หาพวกชางไหม แลวกลาวอย
 แกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังน้ีเลา? การกระทําขอ
 พวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่
 ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใส 
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปรยิายดังน้ี แลวตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุ
 ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเห
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอําน
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส
 ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ 
 ถือตามพระวินยั ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 



                           พระบัญญัติ 
      ๓๐.๑. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําสันถัตเจือดวยไหม, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ 

ค 
ติอยางใด 

เครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม 
าม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด. 

วา 
เอหิภิกษุ. ช่ือวา 

ถวา เปน 

รียง 
ี่ 

 ภิกษุ 

ียดวยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
นี้:- 

เทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่งกระหยง

ผืนนี้ ของขาพเจาไดทําแลว เปนของ 

าบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ  

ืนนี้ของภิกษุมช่ืีอนี้  
ฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหสันถัต 

                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภัง
      [๗๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชา
 มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรม
 เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ต
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือ
 ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรร
 ผูเจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ. 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพ
 กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อนัไมกาํเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุท
 สงฆพรอมเพรยีงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ ช่ือวา
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีมีช่ือวา สันถัต ไดแก ผารองน่ังท่ีเขาหลอ ไมใชทอ. 
      บทวา ใหทํา ความวา ทําเองก็ดี ใชใหทําก็ดี เจือดวยไหมแมเสนเดียว เปนทุกกฏ 
 ในประโยคท่ีทํา, เปนนิสสัคค
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตน้ัน อยาง
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงฆเฉวียงบา กราบ
ประนมมือ กลาวอยางนีว้า 
      ทานเจาขา สันถัตเจือดวยไหม
จําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอ
พึงคืนสันถัตท่ี เสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี 
      ทานขาพเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผ
เปนของ จําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสง
ผืนนี้แกภิกษุมีช่ือน้ี.ฯ 
                 
 
 



                   เสียสละแกคณะ 
    ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก พรรษากวา  
ั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา 

หมผืนนี้ของขาพเจา ใหทําแลวเปนของ 

ฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ีเสียสละ 

กษุมช่ืีอนี้ เปนของจําจะสละ 

ุมีช่ือนี้.ฯ 

นมมือ 

าพเจาใหทําแลว เปนของจําจะสละ, 

ึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ, พึงคืนสันถัตท่ีเสีย 

นนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ผูอื่นใหทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

สําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

สันถัตท่ีคนอื่นทําไวแลว ใชสอย, ตองอาบัติทุกกฏ. 
 

เปลือกฟูกก็ดี 
องอาบัติแล.ฯ 

บทท่ี ๑ จบ. 

  
น
      ทานเจาขา สันถัตเจือดวยไ
จําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิ
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษ
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา  นั่งกระหยงประ
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน สันถัตเจือดวยไหมผนืนี้ ของข
 ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังน้ี.ฯ 
                           บทภาชนีย 
                      จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๗๖] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เป
      สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใช
      สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอให
      สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นใหทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุได
                          อนาปตติวาร
      [๗๗] ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี เปน
 เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมต
                    โกสิยวรรค สิกขา
                           ------- 
                    ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 



      [๗๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน 
ใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน ชาวบานพากัน 

ากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสาย 
โิภคกาม 

ระฉัพพัคคียจึงไดใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 
หรอื? 

มฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
ไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดให 

วนเลา? การกระทําของพวกเธอนั้น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

ามเปน 

วามเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

 

าจ 

 ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 

 เขตพระนครเวสาลี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคีย
 มาเท่ียวชมวิหารไดแลเห็นแลว จึงพ
 พระศากยบุตรเหลาน้ี จึงไดใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน เหมือนพวกคฤหัสถผูบร
 เลา? 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู, บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา, ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา 
 ไฉนพ
 พระภาค 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหต
 ใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน จริง
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโ
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใช
 เขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําล
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การ 
 กระทําของพวกเธอน่ันเปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือคว
 อยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ค
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 
 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอําน
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ 
 สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๑.๒. อน่ึง ภิกษุใด ใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน, เปนนิสสัคคิย- 

คีย จบ. 

ึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 
างใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน 

มัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด 
 

 
ื่อวา 

ถวาเปน 

รียง 
ี่สงฆ 

ษุ ท่ีทรง 

วา ทําเองก็ดี ใชใหเขาทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยคที่ทํา, เปน 

างน้ี:- 

เทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

ดําลวนผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของ 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ีเสีย 

นนี้ของภิกษุมช่ืีอนี้ เปนของจํา 

 *ปาจิตต.ฯ 
                       เรื่องพระฉัพพัค
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๙] อน
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอย
 เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปน
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา
 ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ. ช
 ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรร
 ผูเจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพ
 กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกาํเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุท
 พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิก
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ดํา มี ๒ อยาง คือ ดําเองโดยกําเนิด อยาง ๑ ดําโดยยอมอยาง ๑. 
      ท่ีช่ือวา สันถัต ไดแกผารองน่ังท่ีเขาหลอ ไมใชทอ. 
      บทวา ใหทํา ความ
 นิสสัคคียดวยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตน้ัน อย
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา สันถัตแหงขนเจียม
 จําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผื
 จะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึท่ีแลว, สงฆพึงใหสันถัต 
 ผืนนี้แกภิกษุมีช่ือน้ี. 



                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางน้ีวา 

ดําลวนผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของ 

ารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี 

ุมช่ืีอนี้ เปนของจํา 

ื่อนี้ 

มือ 

ผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของจําจะสละ 

ึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน  พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี 

สสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

สําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

 
ปลือกฟูกก็ดี 

องอาบัติแล.ฯ 
บทท่ี ๒ จบ. 

ะผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ- 

      ทานเจาขา สันถัตแหงขนเจียม
 จําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสาม
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษ
 จะสละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรัง่ของท้ังทานหลายถึงท่ีแลว, 
 ทานท้ังหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีช
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประนม
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน สันถัตแหงขนเจียมดําลวน
 ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังน้ี.ฯ 
                           บทภาชนีย 
                      จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๘๐] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิ
      สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใช
      สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอให
      สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุไดสันถัตท่ีคนอื่นทําไวแลว ใชสอย, ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร
      [๘๑] ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี เปนเ
 เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมต
                    โกสิยวรรค สิกขา
                          --------- 
                    ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๘๒] โดยสมัยนั้น พร



 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงหาม 
 จึงถอืเอาขนเจียมขาวหนอยหน่ึงปนไวท่ีชายสันถัต, แลว 

ย 
นั้นเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ัน 

 แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 
ยสันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน เหมอืน 

วา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
ได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดถอืเอา 

ท่ีชายสันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเหมือนอยางเดิม 
 

 

 ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

 

นท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
ุมชนท่ี 

 การกระทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน
 ใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเหมือนอยางเดิมนั่นแหละ. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตาง 
 ก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดถือเอาขนเจียมขาวหนอยหน่ึงปนไวท่ีชา
 สันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเหมือนอยางเดิม
 แดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในพระเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น
 ถือเอาขนเจียมขาวหนอยหนึ่งปนไวท่ีชา
 เหมือนอยางเดมินั่นแหละ จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 ขนเจียมขาวหนอยหน่ึงปนไว
 นั้นเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือ
 เพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอน่ัน เปนไป
 เพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่น ของชนบางพวก 
 ท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 
 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเป
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของช
 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๒.๓. อน่ึง ภิกษุผูใหทําสันถัตใหม พึงถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน 

ดํา 
สวนท่ี ๓ ขนเจียมแดงเปนสวนท่ี ๔ ใหทําสันถัตใหม, 

ารองน่ังท่ีเขาหลอ ไมใชทอ. 
ม ใชใหเขาทําก็ตาม. 

ามวา พึงช่ังถือเอาขนเจียมดําลวน 

้ําหนัก ๑ ช่ัง. 

ุไมถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน ขนเจียมขาวเปนสวนท่ี ๓ 
ียมแดง ๑ ช่ัง ทําเอง 
ัคคียดวยไดสันถัตมา, 

เทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

า ไมไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี 

นของจําจะ 
ี้ 

ระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา 
พเจา ไมไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง 

 ขนเจียมขาวเปนสวนท่ี ๓, ขนเจียมแดงเปนสวนท่ี ๔, ถาภิกษุไมถือเอาขนเจียม
 ลวน ๒ สวน ขนเจียมขาวเปน
 เปนนิสสัคคิยปาจิตตียฯ 
                         สิกขาบทวิภังค 
      [๘๓] ท่ีช่ือวา ใหม ตรัสหมายการทําข้ึน. 
      ท่ีช่ือวา สันถัต ไดแก ผ
      บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ตา
      คําวา พึงถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน คว
 น้ําหนัก ๒ ช่ัง. 
      บทวา ขนเจียมขาวเปนสวนท่ี ๓ คือ ขนเจียมขาวน
      บทวา ขนเจียมแดงเปนสวนท่ี ๔ คือ ขนเจียมแดงนํ้าหนัก ๑ ช่ัง. 
        คําวา ถาภิกษ
 ขนเจียมแดงเปนสวนท่ี ๔ ความวา ไมถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจ
 ก็ดี ใชเขาทําก็ดี ซึ่งสันถัตใหม, เปนทุกกฏในประโยคที่ทํา, เปนนิสส
 ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตน้ันอยางนี:้- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจ
 ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมช่ืีอนี้เป
 สละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสันถัตผืนน
 แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งก
      ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขา



 ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี 

า 

ื่อนี้. 

มือ 

มไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง ให 

ึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน  พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี 

ิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

สําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 
ุถือเอา 

นเจียมขาวลวน ขนเจียมแดง 
านก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี ๑ เปนเปลือกฟูกก็ดี 

ะผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ- 
ั้น ภิกษุท้ังหลายใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป, พวก- 

ขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม. ชาวบานพากัน 

 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมช่ืีอนี้ เปนของจํ
 จะสละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. 
 ทานท้ังหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีช
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนม
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไ
 ทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังน้ี.ฯ 
                           บทภาชนีย 
                      จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๘๔] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนน
      สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใช
      สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอให
      สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุไดสันถัตท่ีคนอื่นทําไวแลว ใชสอย, ตองอาบัติทุกกฏ.ฯ 
                          อนาปตติวาร
      [๘๕] ภิกษุถือเอาขนเจียมขาว ๑ ช่ัง ขนเจียมแดง ๑ ช่ัง แลวทํา ๑ ภิกษ
 ขนเจียมขาวมากกวา ขนเจียมแดงมากกวา แลวทํา ๑ ภิกษุถือเอาข
 ลวน แลวทํา ๑ ภิกษุทําเปนเพด
 เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.ฯ 
                    โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                          --------- 
                    ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                        เรื่องภิกษุหลายรูป 
      [๘๖] โดยสมัยนั้น พร
 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน
 *เธอวอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานท้ังหลายจงให



 เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ จึงไดขอใหเขาทํา 

 
 

ายจงึไดขอใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานท้ังหลายจงให 

ษุท้ังหลาย 
อยูร่าํไปวา ท้ังหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการ 

จาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
ไมได ไมควรทํา, ไฉน โมฆบุรุษเหลาน้ัน 

 ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานท้ังหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการ 
ุมชน 
ง 

ุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

 

ี่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 

 สันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานท้ังหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม 
 สวนสันถัตของพวกเราทําคราวเดียว ถูกเด็กๆ ของพวกเราถายอุจจาระรดบาง ถายปสสาวะรด 
 บาง หนูกัดเสียบาง ก็ยังอยูไดถึง ๕-๖ ป; สวนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ ขอ 
 ใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานท้ังหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการ 
 ขนเจียม. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน
 ภิกษุท้ังหล
 ขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม ดังน้ีเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิก
 ขอใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขา
 ขนเจียม ดังน้ี จริงหรือ? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเ
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใช
 จึงไดใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ
 ขนเจียม ดังน้ีเลา? การกระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของช
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําขอ
 พวกเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่น 
 ของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุท้ังหลายโดยอเนกปรยิายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบําร
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 
 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท



 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน 

แลว พึงทรงไวใหได ๖ ฝน, ถายัง 
ถัต 

ีย.ฯ 
ลายดวย 

. 

ื่องภิกษุอาพาธ 
ึ่งอาพาธอยูในพระนครโกสัมพี. พวกญาติสงทูต 

ทานมา พวกผมจักพยาบาล. แมภิกษุท้ังหลายก็ไดกลาวอยางนี ้
าน. 

นึ่ง 

ไปละ. 

ราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
ุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมมติ 

ึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา 

ําสันถัตไปดวยได, ทานเจาขา ขาพเจาน้ัน 

จา วาดังน้ี:- 

 ท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๓.๔. อนึง่ ภิกษุใหทําสันถัตใหม
 หยอนกวา ๖ ฝน เธอสละเสียแลวก็ดี ยังไมสละแลวก็ดี ซึ่งสันถัตน้ัน ใหทําสัน
 อื่นใหม, เปนนิสสัคคิยปาจิตต
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภิกษุท้ังห
 ประการฉะน้ี.ฯ 
                      เรื่องภิกษุหลายรูป จบ
                          พระอนุบัญญัติ 
                         เร
      [๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหน
 ไปในสํานักภิกษุรูปน้ันวา นิมนต
 วา ไปเถิดอาวุโส พวกญาติจักไดพยาบาลท
      ภิกษุนั้นไดตอบอยางนี้วา ทานท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา อ
 ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึงทรงไวใหได ๖ ฝน, ก็ผมกําลังอาพาธ ไมสามารถจะนําสันถัตไป 
 ดวยได และผมเวนสันถัตแลว ไมสบาย ผมจักไม
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ทรงอนุญาตใหสมมติสันถัต 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพ
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ
 สันถัตแกภิกษุผูอาพาธ. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงฆพึงใหสมมติสันถัตน้ัน อยางนี้:- 
                          วิธีสมมติสันถัต 
      ภิกษุผูอาพาธรูปนั้นพ
 กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า 
      ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมสามารถจะน
 ขอสมมติสันถัตตอสงฆ พึงขอแมครั้งท่ี ๒ พึงขอแมครั้งท่ี ๓, ภิกษุ ผูฉลาด ผูสามารถ พึง 
 ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวา
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา 
 สันถัตไปดวยได เธอขอสมมติสันถัตตอสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว, 
 สงฆพึงใหสมมติสันถัตแกภิกษุมีช่ือน้ี นี่เปนญัตติ. 



      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา 
 สันถัตไปดวยได เธอขอสมมติสันถัตตอสงฆ. สงฆใหสมมติสันถัตแกภิกษุมีช่ือนี้; การ 

ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแก 
บแกสงฆ, 

ทรงไวใหได ๖ ฝน. ถายัง 
ัต 

, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ 

อ ไมใชทอ. 
ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม. 

ใหได ๖ ฝนเปนอยางเร็ว. 

ื่นไป. 

ดรับสมมติ. 
ประโยคท่ีทํา, 

ณะ หรือบุคคล 

เทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
ี้วา 

า ใหทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไวแตภิกษุไดสมมติ 

ุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี 

ิกษุมช่ืีอนี้ เปนของจําจะ 
ี ้

 ใหสมมติสันถัตแกภิกษุมีช่ือน้ี ชอบแกทานผูใด ทาน
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. การสมมติสันถัตอันสงฆใหแลวแกภิกษุมีช่ือนี้ ชอ
 เหตุนั้นจึงน่ิง. ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางน้ี 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๓๓.๔. ก. อน่ึง ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึง
 หยอนกวา ๖ ฝน เธอสละเสียแลวก็ดี ยังไมสละแลวก็ดี ซึ่งสันถัตน้ัน ใหทําสันถ
 อื่นใหม เวนไวแตภิกษุไดสมมติ
                       เรื่องภิกษุอาพาธ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๘๘] ท่ีช่ือวา ใหม ตรัสหมายการทําข้ึน. 
      ท่ีช่ือวา สันถัต ไดแกผารองน่ังท่ีเขาหล
      บทวา ใหทําแลว คือ ทําเองก็
      บทวา พึงทรงไวใหได ๖ ฝน คือ พึงทรงไว
      บทวา ถายังหยอนกวา ๖ ฝน คือ ยังไมถึง ๖ ฝน. 
      บทวา สละเสียแลวก็ดี ... ซึ่งสันถัตน้ัน คือ ใหแกคนอ
      บทวา ยังไมสละแลวก็ดี คือ ยังไมไดใหแกใครๆ. 
      บทวา เวนไวแตภิกษุไดสมมติ คือ ยกเวนภกิษุผูไ
      ภิกษุทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ซึ่งสันถัตอื่นใหม เปนทุกกฏใน
 เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ ค
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตน้ัน อยางน้ี:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
 กระหยงประนมมือ กลาวอยางน
      ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจ
 เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษ
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภ
 สละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหสันถัตผืนน
 แกภิกษุมีช่ือนี้. 



                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา 

ประนมมือ กลาวอยางนีว้า 
พเจา ใหทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไวแตภิกษุไดสมมติ 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ี 

ี้ เปนของจําจะ 

ื่อนี้. 

มมือ 

ทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไวแตภิกษุไดสมมติ เปน 

ึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนสันถัตท่ีเสีย- 

นนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

น 
ด็ี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนปลอกหมอนก็ด,ี ภิกษุได 

ผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ- 
ั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 

 กวา นั่งกระหยง
      ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขา
 เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา, สันถัตผืนนี้ของภิกษุมช่ืีอน
 สละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, 
 ทานท้ังหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีช
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประน
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ให
 ของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 *สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                      จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๘๙] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เป
     สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใ
     สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอใหส
     สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          อนาปตติวาร 
      [๙๐] ครบ ๖ ฝนแลวภิกษุทําใหม ๑, เกิน ๖ ฝนแลวภิกษุทําใหม ๑. ภิกษุทําเองก็ดี 
 ใชผูอื่นทําก็ดี เพ่ือใชเปนของอื่น ๑, ภิกษุไดสันถัตท่ีคนอื่นทําไวแลว ใชสอย ๑, ภิกษุทําเป
 เพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพ้ืนก
 สมมติ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 
                    โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                          ---------- 
                    ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                     เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร 
      [๙๑] โดยสมัยนั้น พระ
 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน



 ท้ังหลาย เราปรารถนาจะหลีกออกเรนอยูตลอดไตรมาส ใครๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุ 

ถ ี
าย พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเสด็จหลีกออกเรนอยู 

ว 

ัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกรอุปเสน พวกเธอ 

ังคันตบุตรกราบทูลวา พอทนได พอใหอัตภาพเปนไปได พระพุทธเจา- 

รอื? 
าขา. 

ะอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกรอุปเสน บริษัท 

รกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ผูใดขออุปสมบทตอขาพระ- 

นวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผา 
จาๆ 

 
าต 

, 

 ผูนําบิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว. 
      ภิกษุเหลานั้นรับพระพุทธาณัติแลว ไมมีใครเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคในพระวิหารน้ีเลย 
 นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียวโดยแท. ถึงอยางนั้น สงฆในเขตพระนครสาวัต
 ก็ยังต้ังกติกากันไววา อาวโุสท้ังหล
 ตลอดไตรมาส ใครๆ ไมพึงเขาไปเฝาพระองค นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดีย
 ภิกษุรูปใดเขาไปเฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัติปาจิตตีย. 
      [๙๒] ครั้งน้ัน ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ. ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว. 
                          พุทธประเพณี 
      อันการท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลายน้ี นั่น 
 เปนพุทธประเพณี. 
      ขณะนั้น พระผูมีพระภาคตร
 พอทนได พอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ? พวกเธอเดินทางมาโดยไดรับความลําบากนอยหรอื? 
      ทานพระอุปเสนว
 *ขา อนึ่ง พวกขาพระพุทธเจาเดินทางมาโดยไดรับความลําบากเล็กนอย พระพุทธเจาขา. 
      ก็แลขณะนั้น ภิกษุสัทธิวิหาริกของทานพระอุปเสนวังคันตบุตรน่ังเฝาอยูไมหางพระผูมี 
 พระภาค จึงพระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ผาบังสุกุลเปนท่ีพอใจของเธอห
      ภิกษุรูปนั้นกราบทูลวา ผาบังสุกุล มิไดเปนท่ีพอใจของขาพระพุทธเจาเลย พระพุทธเจ
      ภ. ก็ทําไมเธอจึงไดทรงผาบังสุกุลเลา ภิกษุ?. 
      ภิ. พระอุปชฌายะของขาพระพุทธเจาทรงผาบังสุกุล, ขาพระพุทธเจาจึงตองทรงผาบังสุกุล 
 อยางนั้นบาง พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพร
 ของเธอน้ีนาเลือ่มใสนัก, เธอแนะนําบริษัทอยางไร? 
      ทานพระอุปเสนวังคันตบุต
 *พุทธเจา, ขาพระพุทธเจาบอกกะเขาอยางนี้วา อาวุโส ฉันเปนผูอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาต 
 เปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร, ถาทานจักถืออยูปาเป
 บังสุกุลเปนวัตรบาง, ฉันก็จักใหทานอุปสมบทตามประสงค ถาเขารับคําของขาพระพุทธเ
 จึงใหเขาอุปสมบท, ถาเขาไมรับคําของขาพระพุทธเจาๆ ก็ไมใหเขาอุปสมบท. ภิกษุใดขอนิสัย
 ตอขาพระพุทธเจาๆ บอกกะภิกษุนั้นอยางนีว้า อาวุโส เราเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบ
 เปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร, ถาทานจักถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผา 
 บังสุกุลเปนวัตรบางได, เราก็จักใหนิสัยแกทานตามความประสงค ถาภิกษุนั้นรับคําของขาพระ- 
 *พุทธเจาๆ จึงจะใหนิสัย, ถาภิกษุนั้นรับคําของขาพระพุทธเจาไมได ขาพระพุทธเจาก็ไมใหนิสัย
 ขาพระพุทธเจาแนะนําบริษัทอยางนี้แล พระพุทธเจาขา. 



      ภ. ดีแลว ดีแลว อุปเสน, เธอแนะนําบริษัทไดดีจริงๆ เออก็เธอรูกติกาของสงฆ 
 ในเขตพระนครสาวัตถีไหม อปุเสน?. 
      อุ. ไมทราบเกลาฯ พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรอุปเสน สงฆในเขตพระนครสาวัตถี ต้ังกติกากันไววา ทานท้ังหลาย พระผูมี- 

อกเรนอยูตลอดไตรมาส, ใครๆ อยาเขาไปเฝาพระองค 
รูปเดียว, ภิกษุใดเขาไปเฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัติ 

ญัติ 
ทานประพฤติในสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติไว. 

นวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขาหา 

 
บังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณหลีกไปแลว, จึงภิกษุเหลานั้นไดถามทาน 

ัตถี 

ูลวา ไมทราบเกลาฯ พระพุทธเจาขา พระองครับสั่งตอไปวา ดูกรอปุเสน สงฆในพระนคร 
ออกเรน 

ียว. 

 

 *พระภาคมีพระประสงคจะเสด็จหลีกอ
 นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปถวาย
 ปาจิตตีย. 
      อ. พระสงฆในเขตพระนครสาวัตถี จักทราบท่ัวกันตามกติกาของตน. พวกขาพระ- 
 *พุทธเจาจักไมแตงต้ังสิกขาบทท่ีพระองคมิไดทรงบัญญัติ และจักไมเพิกถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญ
 ไว จักสมา
      ภ. ดีแลว ดีแลว อุปเสน, ไมควรแตงต้ังสิกขาบทท่ีเรายังมิไดบัญญัติ หรือไมควร 
 เพิกถอนสิกขาบทท่ีเราบัญญัติไว ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบท ตามท่ีเราไดบัญญัติไว. เรา 
 อนุญาตใหพวกภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเป
 เราไดตามสะดวก. 
      เวลานั้น ภิกษุหลายรูปกําลังรออยูท่ีนอกซุมประตูพระวิหาร ดวยต้ังใจวา พวกเราจักให 
 ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรแสดงอาบัติปาจิตตีย. ครั้นทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัท
 ลุกจากอาสนะถวาย
 พระอุปเสนวังคันตบุตรดังน้ีวา อาวุโส อุปเสน ทานทราบกติกาของสงฆในเขตพระนครสาว
 ไหม? 
      ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรตอบวา อาวโุสท้ังหลาย แมพระผูมีพระภาคก็รับสั่งถาม 
 กระผมอยางนีว้า ดูกรอุปเสน เธอทราบกติกาของสงฆในเขตพระนครสาวัตถีไหม? กระผม 
 กราบท
 สาวัตถีไดต้ังกติกากันไววา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเสด็จหลีก
 อยูตลอดไตรมาส, ใครๆ อยาเขาไปเฝาพระองค นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเด
 ภิกษุใดเขาเฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัติปาจิตตีย. กระผมกราบทูลวา พระสงฆในเขตพระนคร 
 สาวัตถีจักทราบท่ัวกันตามกติกาของตน. พวกขาพระพุทธเจาจักไมแตงต้ังสิกขาบทท่ีพระองคมิได
 ทรงบัญญัติ และจักไมเพิกถอนสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไว จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามท่ี 
 ทรงบัญญัติไว ดังน้ี. พระผูมีพระภาคเลยทรงอนุญาตใหบรรดาภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือ 
 บิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขาเฝาไดตามสะดวก ดังน้ี. 
      ภิกษุเหลานั้นเห็นจริงดวยในทันใดน้ันวา ทานพระอุปเสนวังคันตบุตร พูดถูกตองจริง 
 แท, พระสงฆไมควรแตงต้ังสิกขาบทท่ียังมิไดทรงบัญญัติ หรือไมควรเพิกถอนสิกขาบทท่ีทรง 
 บัญญัติไว, ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามท่ีทรงบัญญัติไว. 
      [๙๓] ภิกษุท้ังหลายไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุผูถือการอยูปา 
 เปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขาเฝาไดตามสะดวก. ภิกษุเหลานั้น 



 ปรารถนาจะเขาเฝาพระผูมีพระภาค ตางละท้ิงสันถัต พากันสมาทานอารัญญิกธุดงค บิณฑปาติก- 

าน้ีของใคร ถูกทอดท้ิงไวในท่ีนั้นๆ ? 

ุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 

ล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 

ษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
ุมชนท่ี 

ับนั่ง พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหง 
ทํา 

ัคคิยปาจิตตีย. 

ใชทอ. 
 ใหเขาทําก็ตาม. 

ยว แมหม ๒- แลวคราวเดียว. 
 ตัดกลมๆ หรือสี่เหลี่ยม 

มทน. 
ัต 

 เปน 
เสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 

 *ธุดงค ปงสุกูลิกธุดงค. 
      หลังจากน้ัน พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เสด็จเท่ียวประพาสตามเสนา- 
 *สนะ ไดทอดพระเนตรเห็นสนัถัตซ่ึงทอดท้ิงไวในท่ีนั้นๆ ครั้นแลวรับสั่งถามภิกษุท้ังหลายวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สันถัตเหล
      จึงภิกษุเหลาน้ัน ไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหต
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแ
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญของภิก
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของช
 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๔.๕. อนึง่ ภิกษุผูใหทําสันถัตสําหร
 สันถัตเกา เพื่อทําใหเสียสี, ถาภิกษุไมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา ให
 สันถัตสําหรับนั่งใหม, เปนนิสส
                   เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๙๔] ท่ีช่ือวา สําหรับนั่ง ตรัสหมายผามีชาย. 
      ท่ีช่ือวา สันถัต ไดแก ผารองน่ังท่ีเขาหลอ ไม
      บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ตาม
      ท่ีช่ือวา สันถัตเกา คือ ท่ีแมนุง ๑- แลวคราวเดี
      คําวา พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบ ... เพื่อทําใหเสียสี คือ
 แลวลาดในเอกเทศหน่ึง หรือชีออกปนหลอเพ่ือควา
      คําวา ถาภิกษุไมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา ความวาไมถือเอาสันถ
 เกา ๑ คืบสุคตโดยรอบแลว ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ซึ่งสันถัตสําหรบัน่ังใหม
 ทุกกฏในประโยคท่ีทํา, เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา, ตอง
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตสําหรับนั่งน้ัน อยางนี้:- 
 @๑-๒ เห็นจะหลงมาจากจีวรเกาในสิกขาบทท่ี ๔ แหงจีวรวรรค 
                           วิธีเสียสละ 



                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 

อยางนี้วา 
ืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัต 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตสําหรบั 

 

 
นีว้า:- 

ืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัต 

ูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตสําหรบั 

ผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้. 

มมือ 

ขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา 

ึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนสันถัตสําหรับ 

ัคคีย ตอง 

ผูอืน่ทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

ั่ง คนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา สันถัตสําหรับนั่งผ
 เกาใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 นั่งท่ีเสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปน
 ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงให 
 สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกภิกษุมีช่ือวา 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
 กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยาง
      ทานเจาขา สันถัตสําหรับนั่งผ
 เกา ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผ
 นั่งท่ีเสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตสําหรับน่ังผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปน 
 ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลาย 
 ถึงท่ีแลว. ทานท้ังหลาย พึงใหสันถัตสําหรับนั่ง
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประน
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน สันถัตสําหรับนั่งผืนนีข้อง
 ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตสําหรับนั่งผนืนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 นั่งท่ีเสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตสําหรับนั่งผืนนีแ้กทานดังนี้. 
                           บทภาชนีย 
                      จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๙๕] สันถัตสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสส
 อาบัติปาจิตตีย. 
      สันถัตสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ภิกษุใช
 ปาจิตตีย 
      สันถัตสําหรับน



 ปาจิตตีย. 
      สันถัตสําหรับนั่ง คนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตอง 

           ทุกกฏ 

ตติวาร 
าหน่ึงคืบสุคตโดยรอบแลวทํา ๑, ภิกษุหาไมไดถือเอาแตนอย 

ทําไวแลว ใชสอย ๑, 
องลาดพ้ืนก็ดี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนปลอกหมอน 

ผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
ั้น ภิกษุรูปหน่ึงเดินทางไปสูพระนครสาวัตถี แถบ 

อในระหวางทาง จึงภิกษุนั้นไดเอาผาอุตราสงคหอขนเจยีม 

ชาวบานพูดสัพยอกไดเปนผูเกอ. ครั้นเธอไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ท้ังๆ 

มภิกษุนั้นอยางนี้วา อาวุโส ทําไมทานจึงโยนขนเจียมเหลาน้ันลงท้ังๆ 

นพูดสัพยอก เหตุขนเจียมเหลานี้ ขอรับ. 

อบวา เกินกวา ๓ โยชน ขอรบั. 

แลวกราบ 

อบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภกิษุ ขาววาเธอนําขนเจียมมาไกล 

 อาบัติปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาป
      [๙๖] ภิกษุถือเอาสันถัตเก
 แลวทํา ๑, ภิกษุหาไมได ไมถือเอาเลยแลวทํา ๑, ภิกษุไดสันถัตท่ีคนอื่น
 ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่
 ก็ดี ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 
                    โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                         ----------- 
                    ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                         เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 
      [๙๗] โดยสมัยนั้น พระ
 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน
 โกศลชนบท. ขนเจียมเกิดข้ึนแกเธ
 เหลานั้นเดินไป. 
      ชาวบานเห็นภิกษุนั้นแลวพูดสัพยอกวา ทานเจาขา ทานซ้ือขนเจียมมาดวยราคาเทาไร 
 กําไรจักมีสักเทาไร. 
      ภิกษุรูปนั้นถูก
 ท่ียืนอยูนั่นแล ไดโยนขนเจียมเหลาน้ันลง. 
      ภิกษุท้ังหลายจึงถา
 ท่ียังยืนอยูเลา? 
      ภิกษุรูปนั้นตอบวา ก็เพราะผมถูกชาวบา
      ภิกษุท้ังหลายถามวา อาวุโส ก็ทานนําขนเจียมเหลานี้มาจากท่ีไกลเทาไรเลา? 
      ภิกษุรูปนั้นต
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดนําขนเจียมมาไกลเกิน ๓ โยชนเลา? 
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงส
 เกิน ๓ โยชน จริงหรือ? 



      ภิกษุรูปนั้นทูลวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 

 ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดนําขนเจียมมาไกลเกนิ 
เธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 

 
ี่ 

ก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

 

นท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
ุมชนท่ี 

ุผูเดินทางไกล, ภิกษุตองการพึงรับได, 
นเปน 

วาน้ัน แมคนถือไมม,ี เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 

ตสงฆก็ตาม แตคณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตร 
ของตนก็ตาม. 

ทาง ๓ โยชน เปนอยางไกล. 

 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได
 กวา ๓ โยชน การกระทําของ
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน เปนไป
 เพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท
 เลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุรูปนั้น โดยอเนกปริยาย ดังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยา
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 
 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลายแลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเป
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของช
 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๕.๖. อน่ึง ขนเจียมเกิดข้ึนแกภิกษ
 ครั้นรับแลว เมื่อคนถือไมมี พงึถือไปดวยมอืของตนเองตลอดระยะทาง ๓ โยช
 อยางมาก, ถาเธอถือเอาไปยิ่งก
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๙๘] บทวา ... แกภิกษุผูเดินทางไกล ไดแก ภิกษุเดินทาง. 
      บทวา ขนเจียมเกิดข้ึน คือ เกิดข้ึนแ
 ก็ตาม แตท่ีบังสุกุลก็ตาม แตทรัพย
      บทวา ตองการ คือ เมื่อปรารถนา ก็พึงรับได. 
      คําวา ครั้นรับแลว ... พึงถือไปดวยมือของตนเอง ตลอดระยะทาง ๓ โยชนเปน 
 อยางมาก คือ นําไปดวยมือของตนเองได ช่ัวระยะ



      บทวา เมื่อคนถือไมมี ความวา คนอื่น คือ สตรี หรือบุรุษ คฤหัสถ หรอืบรรพชิต 

น 
ในระยะ 

 ๓ โยชน, ก็เปนนิสสัคคีย. ซอนไวในยานพาหนะก็ตาม 
 

ทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

งขาพเจาใหลวงเลย ๓ โยชน เปนของจําจะสละ, ขาพเจา 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมท่ี 

า. ขนเจียมเหลาน้ีของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของ 

 
มือ กลาวอยางนี้วา:- 
ขาพเจาใหลวง ๓ โยชน เปนของจําจะสละ, ขาพเจา 

ถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมท่ี 

เจียมเหลานี้ของภิกษุมีช่ือนี้. เปนของ 

ี้แกภกิษุมีช่ือ. 

นมมือ 

าใหลวงเลย ๓ โยชน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละ 

 สักตนหนึ่ง เปนผูชวยถือไปไมมี. 
      คําวา ถาเธอถือเอาไปยิ่งกวาน้ัน แมคนถือไมมี อธิบายวา เธอกาวเกิน ๓ โยช
 เทาแรก, ตองอาบัติทุกกฏ. เทาท่ีสอง ขนเจียมเหลานั้น, เปนนิสสัคคีย. เธอยืนอยูภาย
 ๓ โยชน โยนขนเจียมลงนอกระยะ
 ในหอถุงก็ตาม ของคนอื่น ซึ่งเขาไมรู ใหลวง ๓ โยชนไป, ก็เปนนิสสัคคีย. คือ เปนของ
 จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมน้ันอยางน้ี:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเ
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ขอ
 สละขนเจียมเหลานี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจ
 จําจะสละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆท่ีถึงท่ีแลว, สงฆพึงให 
 ขนเจียมเหลานี้แกภิกษุมีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
 พรรษากวา นั่งกระหยงประนม
      ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของ
 สละขนเจียมเหลานี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามาร
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ขน
 จําจะสละ, เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึง 
 ท่ีแลว, ทานท้ังหลายพึงใหขนเจียมเหลาน
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประ
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจ
 ขนเจียมเหลานี้แกทาน. 



      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ันพึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมท่ีเสีย 

ีย 

, เปนนิสสัคคีย ตอง 

 โยชนไป, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย 
ัติ 

 โยชน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
บัติ 

 ๓ โยชน ๑, ภกิษุถือไปหยอนระยะ ๓ โยชน ๑, ภิกษุ 
เพียง ๓ โยชน แลวพักแรมเสีย 

นเจียมถูกโจรชิงไปแลว ภิกษุไดคืนมา ถือไปอีก ๑, ขนเจียม 
 

ะผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร 
ัคคียใชภิกษุณีซักบาง ยอมบาง สางบาง ซึ่ง 

นซัก ยอม สาง ขนเจียมอยู จึงละเลยอุเทศ ปริปุจฉา 

 

ัสถามพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผูประทับอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 

ทของพวกภิกษุณีจักมีแตไหน, เพราะ 

 สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหขนเจียมเหลานี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชน
                       ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๙๙] เกิน ๓ โยชน ภิกษุสาํคัญวาเกิน เดินเลย ๓ โยชนไป
 อาบัติปาจิตตีย. 
      เกิน ๓ โยชน ภิกษุสงสัย เดินเลย ๓
      เกิน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาหยอน เดินเลย ๓ โยชนไป, เปนนิสสัคคีย ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      หยอน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาเกิน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      หยอน ๓
                          ไมตองอา
      หยอน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาหยอน ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๑๐๐] ภิกษุถือไปเพียงระยะ
 ถือไปก็ดี ถือกลับมาก็ดี เพียงระยะ ๓ โยชน ๑, ภิกษุถือไป
 รุงข้ึนถือตอจากนั้นไปอีก ๑, ข
 ท่ีสละแลว ภิกษุไดคืนมา ถือไปอีก ๑, ภิกษุใหคนอื่นชวยถอืไป ๑, ขนเจียมท่ีทําเปนสิ่งของ
 แลวภิกษุถือไป ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 
                    โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                          ---------- 
                    ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๑๐๑] โดยสมัยนั้น พร
 กบิลพัสดุ แถบสักกชนบท. ครั้งน้ัน พระฉัพพ
 ขนเจียม, ภิกษุณีท้ังหลายมัวสาละว
 อธิศีล อธิจิต อธิปญญา. 
      ครั้งน้ันแล พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เสด็จเขาเฝาพระผูมีพระภาค ณ พุทธสํานัก. ครั้น
 ถวายบังคมแลว ไดประทับยืน ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      พระผูมีพระภาคไดตร
 แลวา ดูกรพระโคตมี พวกภิกษุณียังเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูหรือ? 
      พระนางกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ความไมประมา
 พระผูเปนเจาเหลาฉัพพัคคียใชภิกษุณีซักบาง ยอมบาง สางบาง ซึ่งขนเจียม, ภิกษุณีท้ังหลาย 



 มัวสาละวนซัก ยอม สาง ขนเจียมอยู จึงละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปญญา. 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี สมาทาน อาจหาญ ราเริง 
 ดวยธรรมีกถาแลว. พระนางถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ หลีกไปแลว. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอ 

เจียม จริงหรือ? 

มฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
 ใชไมได ไมควรทํา, ภิกษุผูมิใชญาติ ยอมไม 

สมควร, อาการท่ีนาเลื่อมใสหรือไมนาเลือ่มใส ของภิกษุณีผูมิใชญาติ, 

 

. 

นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 

ีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 

๑ 

 ยังภิกษุณีผูมิใชญาติ ใหซักก็ดี ใหยอมก็ดี ใหสางก็ดี 

 ใชภิกษุณีซักบาง ยอมบาง สางบาง ซึ่งขน
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พ. เขาเปนญาติของพวกเธอ หรือมิใชญาติ? 
      ฉ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโ
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
 รูการกระทําท่ีสมควรหรอืไม
 เมื่อเปนเชนนั้น พวกเธอยังใชภิกษุณีผูมิใชญาติ ใหซักบาง ยอมบาง สางบาง ซึ่งขนเจียมได, 
 การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความ
 เลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพ่ือความไม 
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายด่ังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ 
 เพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แก 
 ภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภกิษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูม
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๖. ๗. อน่ึง ภิกษุใด



 ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 

 ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 
างใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด, เปน 

มัชฌิมะก็ตาม, นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด. 

 
อวา 

ถวา เปน 

 
ี้ ช่ือวา 

ปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 

องอาบัติทุกกฏ. ขนเจียมท่ียอมแลว เปนนิสสัคคีย. 
นิสสัคคีย คือ เปนของ 

เทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

งขาพเจา. ใชภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปน 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมท่ี 

ิกษุมีช่ือนี้ เปนของ 

                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๐๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอย
 เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปน
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา
 ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ. ช่ื
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรร
 ผูเจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ. 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอม 
 เพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานัน้
 ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรียงกันอปุสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ, น
 ภิกษุ ท่ีทรงประสงคในอรรถนี้. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเน่ืองถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ 
 ช่ัวอายุของบุรพชนก. 
      ท่ีช่ือวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุ
      ภิกษุสั่งวา จงซัก, ตองอาบัติทุกกฏ. ขนเจียมท่ีซักแลว เปนนิสสัคคีย. 
      ภิกษุสั่งวา จงยอม, ต
      ภิกษุสั่งวา จงสาง, ตองอาบัติทุกกฏ. ขนเจียมท่ีสางแลว เปน
 จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมน้ัน อยางน้ี. 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ขอ
 ของจําจะสละ, ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลาน้ีของภ
 จําจะสละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงให 
 ขนเจียมเหลานี้แกภิกษุมีช่ือน้ี. 



                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา 

างนีว้า:- 
ขาพเจา ใชภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปน 

ูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมท่ี 

ื่อนี้ เปนของจํา 

ุมีช่ือนี้. 

ือ 

า ใชภิกษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปนของจํา 

ึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนขนเจียมท่ีเสีย 

 ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย 

ติ ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ 

 ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ 

ิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตอง 

ิใชญาติ จตุกกะ ๒ 

ิ ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ 

ิ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

 กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอย
      ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของ
 ของจําจะสละ, ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผ
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมีช
 จะสละ, เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, 
 ทานท้ังหลายพึงใหขนเจียมเหลานี้แกภิกษ
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประนมม
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจ
 จะสละ, ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหขนเจียมเหลานี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                     สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๑ 
      [๑๐๓] ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญา
 ทุกกฏ กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ
 ทุกกฏ กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภ
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย. 
                     สําคัญวาม
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาต
 ทุกกฏ กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาต
 กับนิสสัคคีย. 



      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตอง 

ัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๓ 

ติ ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

ิ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ 

ญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจยีม, ตอง 

จตุกกะ ๑ 
. 

ซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ 

ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

      สงสัย จตุกกะ ๒ 
. 

ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ 

ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

      สงสัย จตุกกะ ๓ 
. 

ิกษุสงสัย ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ 

ูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย. 
                     สําค
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ซึ่งขนเจียม. เปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญา
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาต
 ทุกกฏ กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใช
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย. 
                         สงสัย 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ให
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ 
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผ
 ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                   
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ 
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ 
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผ
 ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย. 
                   
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภ
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ 
 นิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผ



 ๒ ตัว กับนิสสัคคีย. 
                     สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๑ 

ัติ 

ิ ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

ูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

ญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตอง 

ัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๒ 

ิ ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ 

ิ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

ิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตอง 

ัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๓ 

ติ ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

ิ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ 

ญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจยีม, ตอง 

     ทุกกฏ 

ฆฝายเดียวซัก, ตองอาบัติทุกกฏ. 
ุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาต
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผ
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใช
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย. 
                     สําค
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาต
 ทุกกฏ กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาต
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภ
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย. 
                     สําค
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญา
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาต
 กับนิสสัคคีย. 
      ภิกษุณีผูมิใช
 อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว  กับนิสสัคคีย. 
                        
      ภิกษุ ใชภิกษุณี ซักขนเจียมของภิกษุอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุ ใชภิกษุณีผูอุปสมบทแตสง
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษ
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 



      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๑๐๔] ภิกษุณีผูเปนญาติซักใหเอง ๑, ภิกษุณีผูมิใชญาติเปนผูชวยเหลือ ๑, ภิกษุไมได 

ทําเปนสิ่งของแลวแตยังไมไดใช ๑, 
ีซัก ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 

ะผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปนสถานท่ี 
าชคฤห. ครั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปน 
ประจํา ของเค้ียวของฉันอันใดท่ีเกิดข้ึนในสกุลนั้น. 

ึง 
ง 

งใหเนื้อแกขาพเจา ผมจึงไดใหเนื้อสวนของ 

ษ 
ณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ รับรูปยะเหมือนพวกเรา. 

ียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย 

ภาค. 

 

 บอกใชภิกษุณีผูมิใชญาติซักใหเอง ๑, ภิกษุใชใหซักขนเจียมท่ี
 ใชสิกขมานาซัก ๑, ใชสามเณร
                    โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                         ----------- 
                    ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๑๐๕] โดยสมัยนั้น พร
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนครร
 กุลุปกะของสกุลหนึ่ง รับภัตตาหารอยูเปน
 เขายอมแบงสวนไวถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร. เย็นวันหนึ่งในสกุลนั้นมีเนื้อเกิดข้ึน เขาจ
 แบงสวนเนื้อนั้นไวถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร. เด็กของสกุลน้ันต่ืนข้ึนในเวลาเชามืด รอ
 ออนวอนวา จงใหเนื้อแกขาพเจา. บุรุษสามีจึงส่ังภรรยาวา จงใหสวนของพระแกเด็ก เราจัก 
 ซื้อของอื่นถวายทาน. ครั้นแลวเวลาเชาทานอุปนันทศากยบุตร นุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร 
 เขาไปสูสกุลน้ัน แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย. 
      ทันใด บุรุษน้ันเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร กราบแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง, 
 ไดกราบเรียนวา ทานเจาขา เมื่อเย็นวานน้ีมีเนือ้เกิดข้ึน, ผมไดเก็บไวถวายพระคุณเจาสวนหนึ่ง, 
 จากนั้นเด็กคนน้ีต่ืนข้ึนแตเชามืดรองออนวอนวา จ
 พระคุณเจาแกเด็ก, พระคุณเจาจะใหผมจัดหาอะไรมาถวายดวยทรัพยกหาปณะหน่ึง ขอรับ. 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรถามวา เธอบรจิาคทรัพยกหาปณะหน่ึงแกเรา แลวหรือ? 
      บุ. ขอรับ ผมบริจาคแลว. 
      อุ. เธอจงใหกหาปณะนั้นแหละแกเรา. 
      บุรุษน้ันไดถวายกหาปณะแกทานพระอุปนันทศากยบุตร ในทันใดน้ันเอง แลวเพงโท
 ติเตียน โพนทะนาวา พระสม
      ภิกษุท้ังหลายไดยินบุรุษน้ันเพงโทษ ติเต
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงไดรับรูปยะเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระ
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา
 เธอรับรูปยะจรงิหรือ? 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 



                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 

อจึงไดรับรปูยะเลา? การกระ 
ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของ 

ชนท่ี 

ก ความเปนคนไมสันโดษ 
ณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย 

ี่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบัง- 
นท่ียัง 
ธรรม 

บก็ดี ใหรับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยนิดีทอง เงิน 

ศากยบุตรจบ. 

ือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
างใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด 

เปนมัชฌิมะก็ตาม, นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด. 
อรรถ 

ูเจริญ. 

 

 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉนเธ
 ทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือ
 ชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุม
 ยังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาค ทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายด่ังน้ีแลวตรัส 
 โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมา
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุ
 ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก 
 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํา 
 นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุมีศีลเปนท
 *เกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมช
 ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัท
 ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๗. ๘. อน่ึง ภิกษุใด รั
 อันเขาเก็บไวให, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                    เรื่องพระอุปนันท
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๐๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด ค
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอย
 เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ
 วาประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา ภิกษุ 
 โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหภิกิษุ. ช่ือวา ภิกษุ 
 เพราะวาอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผ
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ, ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรยีง



 กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อนัไมกาํเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆ 
ิกษุ 

รับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได. 
ีย. 

ยนิดี ทอง เงินท่ีเขาเก็บ 
คุณเจา ดังน้ีเปนตน, เปนนิสสัคคียทองเงินท่ีเปนนิสสัคคีย 

หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 

ว. ของน้ีของขาพเจา เปนของจําจะสละ, ขาพเจา 

ลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ, ถาคนผูทําการวัด 
วา 

ปหาอะไรมา อยาบอกวา จงนําของส่ิงน้ีหรือของส่ิงน้ีมา. ควรบอกแตของ 
ัปปยะ 
, 

าย ๔ ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว; และ ๕ รูจักวาทํา 

ลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ ใหสงฆทราบ 

 พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ, นี้ช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ทอง ตรัสหมายทองคํา. 
      ท่ีช่ือวา เงิน ไดแกกหาปณะ มาสกท่ีทําดวยโลหะ มาสกท่ีทําดวยไม มาสกท่ีทําดวย- 
 *ครั่ง ซึ่งใชเปนมาตราสําห
      บทวา รับ คือรับเอง เปนนสิสัคค
      บทวา ใหรับ คือใหคนอื่นรับแทน เปนนิสสัคคีย. 
      บทวา หรือยินดีทองเงินอนัเขาเก็บไวให ความวา หรือ
 ไวใหดวยบอกวา ของน้ีจงเปนของพระ
 ตองเสียสละในทามกลางสงฆ. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละรปูยะน้ัน อยางนี้:- 
                         วิธีเสียสละรูปยะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ 
 นั่งกระหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา 
      ทานเจาขา ขาพเจารับรูปยะไวแล
 สละรูปยะน้ีแกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉ
 หรืออุบาสก เดนิมาในสถานท่ีเสียสละน้ัน พึงบอกเขาวา ทานจงรูของส่ิงน้ี, ถาเขาถาม
 จะใหผมนําของสิ่งน้ีไ
 ท่ีเปนกัปปยะ เชน เนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้าํออย, ถาเขานํารูปยะน้ันไปแลกของท่ีเปนก
 มาถวาย เวนภกิษุผูรับรูปยะ, ภิกษุนอกนั้นฉนัไดทุกรูป, ถาไดอยางนี้ นั่นเปนการดี; ถาไมได
 พึงบอกเขาวา โปรดชวยท้ิงของน้ี, ถาเขาท้ิงให นั่นเปนการดี; ถาเขาไมท้ิงให, พึงสมมติภกิษุ 
 ผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูท้ิงรูปยะ. 
                     องค ๕ ของภิกษุผูท้ิงรูปยะ 
      องค ๕ นั้น คือ ๑ ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ, ๒ ไมถึงความลําเอียงเพราะ 
 เกลียดชัง, ๓ ไมถึงความลําเอยีงเพราะงมง
 อยางไรเปนอนัท้ิงหรือไมเปนอันท้ิง. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติภิกษุนั้น อยางนี้:- 
                       วิธีสมมติภิกษุผูท้ิงรูปยะ 
      พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน, ครั้นแ
 ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
                            คําสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงสมมติ 



 ภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ นี่เปนญัตติ. 
ขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ, การสมมติ 

 

ิแลวนั้น พึงท้ิงอยาหมายท่ีตก, ถาท้ิงหมายท่ีตก, ตองอาบัติทุกกฏ. 

ิตตีย 

ะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

บัติ 

ัดก็ดี ภายในท่ีอยูก็ดี, ภิกษุหยิบยกเองก็ดี ใชใหหยิบ- 
ดังน้ี ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุ 

ล. 

บทท่ี ๙ 

ูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ 
 พระฉัพพัคคียถึงความซ้ือขายดวยรูปยะ มีประการ- 

ียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึง 

ูล 

      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง
 ภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ, ชอบแกทานผูใด; ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด
 ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติใหเปนผูท้ิงรูปยะแลว ชอบแกสงฆ. เหตุนั้นจึงน่ิง, ขาพเจา 
 ทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
      ภิกษุผูรับสมมต
                           บทภาชนีย 
                       ติกะนิสสัคคิยปาจ
      [๑๐๗] รูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ รับรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      รูปยะ ภิกษุสงสัย รับรูปย
      รูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ รับร
                             ทุกกฏ 
      ไมใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ. ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชรูปยะ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอา
      ไมใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวาไมใชรูปยะ ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๑๐๘] ทองเงินตกอยูภายในว
 *ยกก็ด,ี แลวเกบ็ไวดวยต้ังใจวา เปนของผูใด, ผูนั้นจักนําไป
 อาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแ
                    โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                       --------------- 
                     ๒. โกสิยวรรค สิกขา
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๑๐๙] โดยสมัยนั้น พระผ
 บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน
 *ตางๆ ชาวบานพากันเพงโทษ ติเต
 ไดถึงความซ้ือขายดวยรูปยะมีประการตางๆ เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา?. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาผูท่ีเปนผู 
 มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพน- 
 *ทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดถึงการซ้ือขายดวยรูปยะมีประการตางๆ เลา? แลวกราบท
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 



      ลําดับนั้นพระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอถึงการซ้ือ 

 

ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย  การกระทําของพวกเธอน่ัน 
ได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดถงึการซ้ือ 

 เลา การกระทําของพวกเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 
 

ํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
ณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

ภ 
ั้น 

ม 
เปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 

 

ึงความซ้ือขายดวยรปูยะมีประการตางๆ, เปน 

ีย จบ. 

ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด 
างใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด 

เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด 

 ขายดวยรูปยะมีประการตางๆ จริงหรอื?.
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา 
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 ขายดวยรูปยะมีประการตางๆ
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทํา
 ของพวกเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยาง 
 อื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยาย ดั่งน้ีแลว ตรัสโทษแหง 
 ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบ
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุ
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปราร
 ความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํา- 
 *นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรบัวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อข
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีล
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๘. ๙. อน่ึง ภิกษุใดถ
 นิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                      เรื่องพระฉัพพัคค
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๑๐] บทวา อนึ่
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอย
 เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ 



 เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. 
ุ. 

ุ เพราะอรรถวา 

รียง 
 

 ไดแกเครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับคอ เครื่องประดับมือ 

รณ คือท่ีเรียกกันวาเปนแทง. 

 มาสกท่ีทําดวยโลหะ มาสกท่ีทําดวยไม 
ซื้อขายกันได. 

ูปพรรณ, 

. 
ัคคีย. 

มเปนรูปพรรณ ซื้อของท่ีเปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย. 
ีย. 

ิสสัคคีย. 
ีย. 

ี่เปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซื้อของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ, 

ียสละของท่ีซื้อขายดวยรูปยกะ 
ษากวา 

ีประการตางๆ, ของส่ิงน้ีของขาพเจา 

 ช่ือวา ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษ
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษ
 เปนผูเจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภกิษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ. 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพ
 กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อนัไมกาํเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆ
 พรอมเพรียงกันอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ 
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา มีประการตางๆ คือ เปนรูปพรรณบาง ไมเปนรูปพรรณบาง เปนท้ังรูปพรรณ 
 และมิใชรูปพรรณบาง. 
      ท่ีช่ือวา เปนท้ังรูปพรรณ
 เครื่องประดับเทา เครื่องประดับสะเอว. 
      ท่ีช่ือวา ไมเปนรูปพร
      ท่ีช่ือวา เปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ไดแกของ ๒ อยางนั้น. 
      ท่ีช่ือวา รูปยะ ไดแกทองคํา กหาปณะ
 มาสกท่ีทําดวยครั่ง ซึ่งใชเปนมาตราสําหรับแลกเปลี่ยน
      บทวา ถึงความซ้ือขาย คือ เอาของท่ีเปนรูปพรรณซื้อขายของท่ีเปนร
 เปนนิสสัคคีย. 
      เอาของท่ีเปนรูปพรรณ ซื้อของท่ียังไมเปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย
      เอาของท่ีเปนรูปพรรณ ซื้อของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ, เปนนิสส
      เอาของท่ียังไ
      เอาของท่ียังไมเปนรูปพรรณ ซื้อของท่ียังไมเปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคค
      เอาของท่ียังไมเปนรูปพรรณ ซื้อของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ เปน 
 นิสสัคคีย. 
      เอาของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซื้อของท่ีเปนรูปพรรณ, เปนน
      เอาของท่ีเปนท้ังรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซื้อของท่ีมิใชรูปพรรณ. เปนนิสสัคค
      เอาของท
 เปนนิสสัคคีย. 
      ของท่ีซื้อขายดวยรูปยะ ซึ่งเปนนิสสัคคียนั้น, ตองเสียสละในทามกลางสงฆ. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละของน้ัน อยางนี้:- 
                   วิธีเส
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรร
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 
      ทานเจาขา ขาพเจาถึงความซ้ือขายดวยรปูยะม



 เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละส่ิงของน้ีแกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ. ถาคนทําการวัด 

า จะให 
ี้หรือของส่ิงน้ีมา; ควรบอกแตของท่ีเปนกัปปยะ 

ถวาย; 

, ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว, 
ไมเปนอันท้ิง. 

มารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ 

ญัตติ. 
ขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ, การสมมติ 

ิแลวนั้น พึงท้ิงอยาหมายท่ีตก, ถาท้ิงหมายท่ีตก; ตองอาบัติทุกกฏ. 

ัคคิยปาจิตตีย 
ตีย. 

ปูยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

อาบัติปาจิตตีย. 

 ซื้อขายรูปยะ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 หรืออุบาสกเดินมาในสถานท่ีเสียสละน่ัน, พึงบอกเขาวา ทานจงรูของส่ิงน้ี ถาเขาถามว
 ผมนําส่ิงน้ีไปหาอะไรมาอยาบอกวา จงนําของส่ิงน
 เชนเนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออย. ถาเขานําของสิ่งน้ันไป แลกของ ท่ีเปนกัปปยะมา
 เวนภิกษุผูซื้อขายดวยรูปยะ ภกิษุนอกนั้นฉันไดทุกรูป. ถาไดอยางนี,้ นั่นเปนการดี; ถาไมได 
      พึงบอกเขาวา โปรดชวยท้ิงของส่ิงน้ี, ถาเขาท้ิงให นั่นเปนการดี; ถาเขาไมท้ิงให, 
 พึงสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูท้ิงรูปยะ. 
                     องค ๕ ของภิกษุผูท้ิงรูปยะ 
      องค ๕ นั้น คือ ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ, ๒. ไมถึงความลําเอียง 
 เพราะความเกลียดชัง, ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย
 และ ๕. รูจักวาทําอยางไรเปนอันท้ิง หรือ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติภิกษุนั้น อยางนี้:- 
                       วิธีสมมติภิกษุผูท้ิงรูปยะ 
      พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสา
 ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
                            คําสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงสมมติ 
 ภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ นี้เปน
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง
 ภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูท้ิงรูปยะ ชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด, 
 ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติใหเปนผูท้ิงรูปยะแลว ชอบแกสงฆ. เหตุนั้นจึงน่ิง ขาพเจาทรง 
 ความน้ีไวดวยอยางนี้. 
      ภิกษุผูรับสมมต
                           บทภาชนีย 
                       ติกะนิสส
      [๑๑๑] รูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ, ซื้อขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิต
      รูปยะ ภิกษุสงสัย ซื้อขายร
      รูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ ซื้อข
                       ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      มิใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ ซื้อขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตอง
      มิใชรูปยะ ภิกษุสงสัย ซื้อขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      มิใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ



                             ทุกกฏ 
      มิใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      มิใชรูปยะ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 

ษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 

ผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปนผูชํานาญ 

ยอมแตงดีแลวใชหม. 
ึง 

 

บวา ตกลง ขอรับ แลวไดใหไป. 
ม. 

วา สังฆาฏิผืนนี้ของทานชางงามจริง ทานได 

ะ 

าฏิของเราผืนนี้ จักอยู 
ว 

คําน้ีกะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา โปรดนําผาสังฆาฏิของทานไป โปรดคืนผาของ 

าชกน้ัน จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาข้ึนในทันใดน้ันแลวา ธรรมดาคฤหัสถก็ยัง 

      มิใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๑๑๒] ภิกษุวิกลจริต ๑, ภกิ
                    โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                       --------------- 
                    ๒. โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๑๑๓] โดยสมัยนั้น พระ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร
 ทําจีวรกรรม เธอเอาผาเกาๆ ทําผาสังฆาฏิ 
      ขณะนั้นแล ปริพาชกผูหนึ่งหมผามีราคามาก เขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรถ
 สํานัก. ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีกะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ผาสังฆาฏิผืนนี้ของทานงามแท
 จงแลกกันกับผาของขาพเจาเถิด. 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา ทานจงรูเอาเองเถิด. 
      ปริพาชกตอบสนองวา ขาพเจารู ขอรับ. 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรตอ
      จึงปริพาชกนั้น ไดหมผาสังฆาฏิผืนนั้น ไปสูปริพาชการา
      พวกปริพาชกพากันรุมถามปริพาชกผูนั้น
 มาแตไหน?. 
      ปริพาชกผูนั้นตอบวา ผมเอาผาของผมผนืนั้นแลกเปลี่ยนมา. 
      พวกปริพาชกกลาววา ผาสังฆาฏิของทานผืนนี้จักอยูไดสักกี่วัน, ผาของทานผืนนั้นแหล
 ดีกวา. 
      ปริพาชกผูนั้นเห็นจริงวา ปริพาชกท้ังหลายพูดถูกตอง. ผาสังฆ
 ไดสักกี่วัน, ผาผืนนั้นของเราดกีวา แลวเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรถึงสํานัก. ครั้นแล
 ไดกลาว
 ผมมา. 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรพูดวา ขาพเจาไดบอกทานแลวมิใชหรือวา จงรูเอาเองเถิด 
 ขาพเจาจักไมคืนให. 
      ปริพ
 คืนใหแกคฤหัสถผูเดือดรอน, ก็นี่บรรพชิตจักไมคืนใหแกบรรพชิตดวยกันเทียวหรือ?. 



      ภิกษุท้ังหลายไดยินปริพาชกเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู, บรรดาผูท่ีเปนผู 

แลว 

มทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาววาเธอ 

ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
อจึงไดถึงการแลกเปลี่ยนกบั 

เธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 
 
ี่ 

 
คนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 

ณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

ย 

ี่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
ุมชน 

ปลีย่นมีประการตางๆ, เปนนิสสัคคิย- 

ากยบุตร จบ. 

 มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดถึงการแลกเปลี่ยนกับปริพาชกเลา? 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถา
 ถึงการแลกเปลี่ยนกับปริพาชก จริงหรอื? 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา 
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธ
 ปริพาชกเลา? การกระทําของ
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน เปนไป
 เพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท
 เลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรัสโทษ
 แหงความเปน
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุ
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสม 
 แกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศั
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแกสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของช
 ท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหง 
 พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๘. ๑๐. อน่ึง ...  ภิกษุใดถึงการแลกเ
 *ปาจิตตีย. 
                   เรื่องพระอุปนันทศ



                      ----------------- 
                          สิกขาบทวิภังค 

 ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
อยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด 

เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด. 
 

อรรถวา 

ัตติ- 

งคใน 

 ถึงการแลกเปลี่ยน คือ ภิกษุพูดเปนเชิงบังคับวา จงใหของส่ิงน้ีดวยของ 
ิ่งน้ีดวย 

ไปอยูในมือของ 
 

เทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

ลกเปลี่ยนมปีระการตางๆ. ของส่ิงน้ีของ 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนของท่ี 

ี้ เปนของจําจะสละ, 
ภิกษุ 

      [๑๑๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตร
 เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวาภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา 
 ภิกษุ โดยสมญา ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบท 
 แลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจรญิ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ
 มีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน 
 พระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญ
 *จตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานัน้ ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพรยีงกัน 
 อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรงประส
 อรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา มีประการตางๆ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร 
 อันเปนปจจัยของภิกษุไข โดยท่ีสุด แมกอนฝุน ไมชําระฟน ดวยชายผา. 
      บทวา
 สิ่งน้ี จงนําของส่ิงน้ีมาดวยของส่ิงน้ี จงแลกเปลี่ยนของส่ิงน้ีดวยของส่ิงน้ี จงจายของส
 ของส่ิงน้ี ดังน้ีเปนตน, ตองอาบัติทุกกฏ. ในเวลาท่ีแลกแลว คือของๆ ตน
 คนอื่น และเปล่ียนแลว คือของๆ คนอื่นมาอยูในมือของตน, เปนนิสสัคคีย คือ เปนของ
 จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละของส่ิงน้ัน อยางน้ี:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา ขาพเจาไดถึงการแ
 ขาพเจาเปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละของส่ิงน้ีแกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ของส่ิงน้ีของภิกษุมีช่ือน
 เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหของส่ิงน้ีแก
 มีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 



      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา 

ลกเปลี่ยนมปีระการตางๆ. ของส่ิงน้ีของ 

รถ พึงรับอาบัติ พึงคืนของท่ี 

งจําจะสละ, 

นมมือ 

ยนมีประการตางๆ. ของส่ิงน้ีของขาพเจาเปน 

ึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน  พึงรับอาบัติ พึงคืนของท่ีเสียสละ 

, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
นนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

กเปลี่ยน, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ฏ. 

บัติ 
ิ. 

ุบอกแกกัปปยการกวา ของส่ิงน้ีของเรามีอยู แตเรา 
มิกะ ๑, ไมตอง 

       ----------- 

      ทานเจาขา ขาพเจาไดถึงการแ
 ขาพเจาเปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละของส่ิงน้ีแกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามา
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ของส่ิงน้ีของภิกษุมีช่ือนีเ้ปนขอ
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหของส่ิงน้ีแกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประ
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน ขาพเจาไดถึงการแลกเปลี่
 ของจําจะสละ, ขาพเจาสละของส่ิงน้ีแกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหของส่ิงน้ีแกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                       ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๑๑๕] แลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาแลกเปลี่ยน
      แลกเปลี่ยน ภิกษุสงสัย, เป
      แลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาไมไดแล
                             ทุกกฏ 
      ไมไดแลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาแลกเปลี่ยน, ตองอาบัติทุกก
      ไมไดแลกเปลี่ยน ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอา
      ไมไดแลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาไมไดแลกเปลี่ยน, ไมตองอาบัต
                          อนาปตติวาร 
      [๑๑๖] ภิกษุถามราคา ๑, ภิกษ
 ตองการของส่ิงน้ีและของส่ิงน้ี ดังน้ี ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัม
 อาบัติแล. 
                   โกสิยวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                   นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๒ จบ. 
                  
                        หัวขอประจําเรือ่ง 



      ๑. โกสิยสิกขาบท               วาดวยการทําสันถัตเจือดวยไหม 
            วาดวยการทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน 

วยการทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน ๒ สวน 
ด ๖ ฝน 

รูปยะ มีประการตางๆ 
รตางๆ 

ัคคีย 
เจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 

ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียสั่งสมบาตรไวเปนอันมาก 
ลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ 

ักต้ังรานขาย 

นพระฉัพพัคคีย จึงไดทรงอติเรกบาตรเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 

รงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
ได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดทรง 

องพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 

วก 

      ๒. สุทธกาฬกสิกขาบท
      ๓. เทฺวภาคสิกขาบท             วาด
      ๔. ฉัพพัสสสิกขาบท              วาดวยการทําทรงสันถัตไวใหไ
      ๕. นิสีทนสันถตสิกขาบท           วาดวยการทําสันถัตสําหรับนั่ง 
      ๖. เอฬกโลมสิกขาบท            วาดวยการรบัขนเจียม 
      ๗. เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท        วาดวยการซักขนเจียม 
      ๘. รูปยอุคคหสิกขาบท            วาดวยการรับทองเงิน 
      ๙. รูปยสํโวหารสิกขาบท          วาดวยการซื้อขายดวย
      ๑๐. กยวิกยสิกขาบท             วาดวยการแลกเปลี่ยนมีประกา
                          ---------- 
                     นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๓ 
                     ๓. ปตตวรรคสิกขาบทท่ี ๑ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๑๑๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 ชาวบานพากันเท่ียวชมวิหาร เห็นแ
 เช้ือสายพระศากยบุตร จึงไดสั่งสมบาตรไวเปนอันมาก ทานจักทําการขายบาตร หรือจ
 ภาชนะดินเผา. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผู 
 มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉ
 พระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเก
 ทรงอติเรกบาตร จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาท
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 อติเรกบาตรเลา? การกระทําข
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอนั่น เปน 
 ไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของคนบางพ



 ท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 

นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

 

ัย 

ี่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
ุมชนท่ี 

ตร, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
วยประการ 

              พระอนุบัญญัติ 

ติเรกบาตรเกิดข้ึนแกทานพระอานนทมีอยู และทาน 
นพระสารีบุตร, แตทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต. ทานพระ- 
ผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงทรงอติเรกบาตร 

ถึงเมืองสาเกต. 

เรก- 
ี้ วาดังน้ี:- 

 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสม
 แกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท แกภิกษุท้ังหลาย อาศ
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของช
 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๔๐. ๑. อน่ึง ภิกษุใด ทรงอติเรกบา
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ด
 ฉะนี้. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                      ----------------- 
            
                         เรื่องพระอานนท 
      [๑๑๘] ก็โดยสมัยนั้นแล อ
 ประสงคจะถวายบาตรนั้นแกทา
 *อานนทจึงมีความปริวิตกวา พระ
 ก็นี่อติเรกบาตรบังเกิดแกเรา และเราก็ใครจะถวายแกทานพระสารีบุตร, แตทานอยู
 เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ? ครั้นแลวทานพระอานนท ไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ยังอีกนานเทาไร สารีบุตรจึงจะกลับมา?. 
      พระอานนทกราบทูลวา ทานจะกลับมาในวันท่ี ๙ หรือ ๑๐ พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหทรงอติ
 *บาตรไวได ๑๐ วัน เปนอยางยิ่ง, อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางน
                          พระอนุบัญญัติ 



      ๔๐. ๑. ก. พึงทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐ วนั เปนอยางยิ่ง, ภิกษุใหลวง 
 กําหนดน้ันไป, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ 
                       เรื่องพระอานนท จบ. 

ือ ทรงไวได ๑๐ วัน เปนอยางมาก. 
แก บาตรท่ียังไมไดอธิษฐาน ยังไมไดวิกัป. 

บาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑. 

นาดเล็ก ๑. 
ทาสวนท่ี ๔ กับขาวพอ 

- 

วสุกแหงขาวสาร ๑ ปตถะ ของเค้ียวเทาสวนท่ี ๔ กับขาวพอ- 

ท่ีใชไมได เล็กกวาน้ันเปนบาตรท่ีใชไมได. 

ือเปนของจําตองเสยีสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 

บา กราบเทาภิกษุผูแก 
มมือ กลาวอยางนี้วา:- 

เจาลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละบาตร 

ถ พึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรท่ี 

จงฟงขาพเจา. บาตรใบนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะ 

าภิกษุ 
ระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 

                         ----------- 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๑๙] บทวา ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง ค
      ท่ีช่ือวา อติเรกบาตร ได
      ท่ีช่ือวา บาตร มี ๒ อยาง คือ 
                         ขนาดของบาตร 
      บาตรมี ๓ ขนาด คือ บาตรขนาดใหญ ๑ บาตรขนาดกลาง ๑ บาตรข
      บาตรขนาดใหญ จุขาวสุกแหงขาวสารก่ึงอาฬหก ของเค้ียวเ
 สมควรแกขาวสุกนั้น. 
      บาตรขนาดกลาง จุขาวสุกแหงขาวสาร ๑ นาฬี ของเค้ียวเทาสวนท่ี ๔ กับขาวพอ
 *สมควรแกขาวสุกนั้น. 
      บาตรขนาดเล็ก จุขา
 *สมควรแกขาวสุกนั้น. 
      ใหญกวาน้ันเปนบาตร
      [๑๒๐] คําวา ใหลวงกําหนดน้ันไป เปนนิสสัคคีย ความวา เมื่ออรุณท่ี ๑๑ ข้ึนมา 
 บาตรน้ันเปนนิสสัคคีย ค
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละบาตรน้ัน อยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      [๑๒๑] ภิกษุรูปน้ัน พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียง
 พรรษากวา นั่งกระหยงประน
      ทานเจาขา บาตรใบนี้ของขาพ
 ใบนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามาร
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆ
 สละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหบาตร 
 ใบนี้แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกคณะ 
      [๑๒๒] ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเท
 ผูแกพรรษากวา นั่งก



      ทานเจาขา บาตรใบนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจาํสละ, ขาพเจาสละบาตร 

ึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรท่ี 

ฟงขาพเจา. บาตรใบน้ีของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะสละ, 

ง 

ง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละบาตรใบน้ี 

บัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนบาตรท่ีเสียสละ 

           บทภาชนีย 

งแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

ัย, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

ไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
าจิตตีย. 

ย. 

ิตตีย. 

. 

 ภิกษุสงสัย บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ใบนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พ
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจง
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว, ทาน- 
 *ท้ังหลายพึงใหบาตรใบนี้แกภิกษุมีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      [๑๒๓] ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหย
 ประนมมือ กลาวอยางนีว้า 
      ทาน บาตรใบน้ีของขาพเจา ลว
 แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอา
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหบาตรใบน้ีแกทาน ดั่งน้ี.ฯ 
                
                         นิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๑๒๔] บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวาลว
 ปาจิตตีย. 
      บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสงส
      บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
      บาตรยังไม
      บาตรยังไมไดวิกัป ภิกษุสําคัญวาวิกัปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติป
      บาตรยังไมไดสละ ภิกษุสําคัญวาสละแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บาตรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บาตรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตี
      บาตรยังไมแตก ภิกษุสําคัญวาแตกแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บาตรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจ
                             ทุกกฏ 
      [๑๒๕] บาตรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดเสียสละ บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ
      บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน
                          ไมตองอาบัติ 
      บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค, ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 



      [๑๒๖] ภิกษุอธิษฐาน ๑, ภิกษุวิกัปไว ๑, ภิกษุสละใหไป ๑, บาตรหายไป ๑, บาตร 
 ๑, ภิกษุวิกล- 

ตองอาบัติแล 

ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บาตรท่ีภิกษุ 
 จะไมคืนใหไมได, ภิกษุรปูใดไมคืนให, 

---------- 
ี่ ๒ 

ผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร- 
มอผูหนึ่งปวารณาภิกษุท้ังหลายไววา พระคุณเจา 

วายบาตรแกพระคุณเจาเหลาน้ัน. 

ําของสําหรับขายอยางอื่นได, 

างอื่นได, แมตนเองก็ไมพอครองชีพ, 

ประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ัน 

 แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุท้ังหลาย 
ย จรงิหรือ? 

 ฉิบหาย ๑, บาตรแตก ๑, โจรชิงเอาไป ๑, ภิกษุถือวิสาสะ ๑, ในภาย ๑๐ วัน
 *จริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไม
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๑๒๗] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคีย ไมใหคืนบาตรท่ีเสียสละ. ภิกษุท้ังหลาย 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพ
 เสียสละแลว สงฆ คณะ หรือบุคคล
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                    ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                       ------
                     ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท
                        เรื่องภิกษุหลายรูป 
      [๑๒๘] โดยสมัยนั้น พระ
 *กบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งน้ัน นายชางห
 เหลาใดตองการบาตร กระผมจักรถ
      สมัยน้ัน ภิกษุท้ังหลายไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาเปนอันมาก. ภิกษุท่ีมีบาตรขนาด 
 เล็ก ยอมขอบาตรขนาดใหญ, ภิกษุท่ีมีบาตรขนาดใหญ ยอมขอบาตรขนาดเล็ก. จึงนายชาง- 
 *หมอนั้น มัวทําบาตรเปนอันมากถวายภิกษุท้ังหลายอยูไมสามารถจะท
 แมตนเองก็ไมพอครองชีพ, แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก. 
      ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึง 
 ไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามากมายเลา? นายชางหมอผูนี้มัวทําบาตรเปนอันมากมาถวาย 
 พระสมณะเหลาน้ีอยู จึงไมสามารถจะทําของสําหรับขายอย
 แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉน ภิกษุท้ังหลายจึงไดไมรูจกั
 แดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น
 ไมรูจักประมาณขอบาตรเขามาไวมากมา
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 



      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 
สมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภิกษุ 

กัประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? การกระทําของภิกษุ 
ใส 

เพ่ือ 

 ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
หงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 

 

อบาตรเขาเท่ียวรับบิณฑบาตดวยมือท้ังสอง. ชาวบาน 
รจึงไดเท่ียวรับ 

ับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูมี 
ได.ฯ 

ุเพียง 
ล็กนอย ก็ไมรูจกัประมาณ, ขอบาตรเขามาไว 

ก็ 
านพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาดุจกอนนั้นวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระ- 

น 
 

 เหลานี้นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของ
 โมฆบุรุษเหลาน้ันจึงไดไมรูจ
 โมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือความเลือ่ม
 ยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น เปนไป
 ความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อม- 
 *ใสแลว. 
                         ทรงหามขอบาตร 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น โดยอเนกปริยายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแ
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ- 
 *เพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แก
 ภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภกิษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไมควรขอบาตร, ภิกษุใดขอ, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล บาตรของภิกษุรูปหนึ่งแตก. ภิกษุนั้นรังเกียจวา การขอบาตร 
 พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามแลว จึงไมข
 พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุต
 บิณฑบาตดวยมือท้ังสอง เหมอืนพวกเดียรถียเลา?. 
      ภิกษุท้ังหลาย ไดยินชาวบานเหลาน้ัน เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู, จึงกราบทูลเรื่องน้ัน 
 แดพระผูมีพระภาค. 
                       ทรงอนุญาตใหขอบาตร 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวร
 บาตรหายหรือมีบาตรแตก ขอบาตรเขา
      [๑๓๐] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตใหภิกษุ 
 ผูมีบาตรหายหรือมีบาตรแตก ขอบาตรเขาได, แมพวกเธอมีบาตรแตกเพียงเล็กนอย ทะล
 เล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเ
 เปนอันมาก. 
      คราวน้ัน นายชางหมอผูนัน้มัวทําบาตรเปนอันมากถวายแกภิกษุท้ังหลายอยูอยางนั้น ไม 
 สามารถจะทําของสําหรับขายอยางอื่นได, แมตนเองก็ไมพอครองชีพ, แมบุตรภรรยาของเขา
 ลําบาก. ชาวบ
 *ศากยบุตรจึงไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามามากมายเลา? นายชางหมอผูนี้มัวทําบาตรเป
 อันมากถวายพระสมณะเหลาน้ีอยู จึงไมสามารถจะทําของสําหรับขายอยางอื่นได แมตนเองก็ไม



 พอครองชีพ, แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาบท ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา 
 ไฉนพระฉัพพัคคียแมมีบาตรแตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียงเลก็นอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอย 

 

 แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอมี 
ย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็กนอย ก็ 

งหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน 
ได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอแมมีบาตร 

ลก็นอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเลก็นอย จึงไดไม 
ม 

ท่ีแท 
ความ 

เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

 

นท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
ุมชนท่ี 

 ขีดเพียงเล็กนอย จึงไมไดรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ัน
 แดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น
 บาตรแตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอ
 ไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมาก จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ั
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 แตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียงเ
 รูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือควา
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. โดย
 การกระทําของพวกเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือ
 เปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปรยิายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 
 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก
 เรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเป
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของช
 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 



                           พระบัญญัติ 
      ๔๑. ๒. อน่ึง ภิกษุใด มีบาตรมีแผลหยอนหา ใหจายบาตรใหมอื่น, เปน 

งภิกษุ 
ุนั้นสั่งวา ภิกษุ นี้บาตรของทาน พึงทรงไวกวาจะแตก; 

มวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ 
มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด 

เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด. 
 

ถวาเปนผู 

ัน 
 

แกบาตรท่ีมีรอยราวยาวไมถึงสององคุลี. 

ื่อวา ใหม ตรัสหมายถึงบาตรท่ีขอเขามา. 
วยไดบาตรมา, 

ยาอธิษฐานบาตรเลวดวยหมายจะได 
ุกกฏ. 

สียสละบาตรน้ัน อยางนี้:- 

ีบาตรมีแผลหยอนหา ใหจายมาแลวเปน 

 นิสสัคคิยปาจิตตีย. ภิกษุนั้นพึงสละบาตรใบน้ันในภิกษุบริษัท; บาตรใบสุดแห
 บริษัทนั้น, พึงมอบใหแกภิกษ
 นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องน้ัน.ฯ 
                      เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๓๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ควา
 อยางใด มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด 
 เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา 
 ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ. ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรร
 เจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ. ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรยีงก
 อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลาน้ัน ภิกษุท่ีสงฆ
 พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ 
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บาตรท่ีช่ือวา มีแผลหยอนหา คือ ไมมีแผล มี ๑ แผล มี ๒ แผล มี ๓ แผล หรือ 
 มี ๔ แผล. 
      บาตรท่ีช่ือวา ไมมีแผล ได
      บาตรท่ีช่ือวา มีแผล ไดแกบาตรท่ีมีรอยราวยาวถงึสององคุลี. 
      บาตรท่ีช
      บทวา ใหจาย คือ ขอเขา เปนทุกกฏในประโยคท่ีขอ, เปนนิสสัคคียด
 จําตองเสียสละในทามกลางสงฆ. 
      ภิกษุทุกรูปพึงถือบาตรท่ีอธิษฐานแลวไปประชุม อ
 บาตรท่ีมีราคามาก, ถาอธิษฐานบาตรเลว ดวยหมายจะไดบาตรท่ีมีราคามาก, ตองอาบัติท
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเ
                         วิธีเสียสละบาตร 
      [๑๓๒] ภิกษุรูปน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 
      ทานเจาขา บาตรใบนี้ ขาพเจาม
 ของจําจะสละ, ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกสงฆ. 



      ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ. สงฆพึงสมมติ 

, ๔ ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว; และ ๕ 
อันเปลี่ยน. 

ามารถ พึงประกาศใหสงฆ 

ี้เปนญัตติ. 
ขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูเปลี่ยนบาตร. 

นบาตร พึงกราบเรียนพระเถระวา ทานเจาขา ขอ- 
ิยเถระเปล่ียน 

งสารภิกษุนั้นไมได. ภิกษุใดไมยอมเปลี่ยน, ตองอาบัติทุกกฏ. 
นวกะ. 

าบัติปาจิตตีย. 
าตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
รท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูเปลี่ยนบาตร. 
                    องค ๕ ของภิกษุผูเปลี่ยนบาตร 
      องค ๕ นั้น คือ ๑ ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ, ๒ ไมถึงความลําเอียง 
 เพราะเกลียดชัง, ๓ ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย
 รูจักวาทําอยางไร เปนอันเปลี่ยนหรือไมเปน
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติภิกษุผูเปลี่ยนบาตรนั้น อยางนี้:- 
                     วิธีสมมติภิกษุผูเปลี่ยนบาตร 
      พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน ครั้นแลว ภิกษุผูฉลาด ผูส
 ทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
                            คําสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึง 
 สมมติภิกษุมีช่ือน้ีใหเปนผูเปลี่ยนบาตร, น
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง
 การสมมติภิกษุมีช่ือน้ีใหเปนผูเปลี่ยนบาตร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ภิกษุมีช่ือนี้สงฆสมมติใหเปนผูเปลี่ยนบาตรแลว, ชอบแกสงฆ. เหตุนั้นจึงน่ิง 
 ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี. 
      ภิกษุผูรับสมมติแลวนั้น พึงใหเปลี่ย
 *พระเถระจงเปลี่ยนบาตร. ถาพระเถระเปลี่ยน, พึงถวายบาตรพระเถระใหพระทุต
 อันภิกษุจะไมเปลี่ยน เพราะความส
 ไมพึงใหภิกษุผูไมมีบาตรเปลี่ยน, พึงใหเปลี่ยนเลื่อนลงมาโดยอุบายน้ีแลตลอดถึงพระสังฆ
 ก็แลบาตรใดเปนใบสุดทายแหงภิกษุบริษัทนั้น, พึงมอบบาตรนั้น แกภิกษุผูตองอาบัตินิสสัคคิย- 
 *ปาจิตตียนั้นดวยส่ังกําชับวา ดูกรภิกษุ นี้บาตรของเธอ, พึงใชไปกวาจะแตก ดังน้ี; ภิกษุนั้น 
 อยาเก็บบาตรใบน้ันไวในท่ีอันไมควร, อยาใชโดยอาการอันไมควร, อยาทอดธุระวาบาตรใบน้ีจะ 
 เปนอยางไรก็ตาม คือ จะหายก็ชาง จะฉิบหายก็ชาง จะแตกก็ชาง, ถาเก็บไวในท่ีๆ ไมควรก็ดี, 
 ใชอยางท่ีเขาไมใชกันก็ดี, ปลอยท้ิงเสียก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องน้ัน คือ นี้เปนความถูกยิ่งในเรื่องน้ัน. 
                           บทภาชนีย 
                          บาตรไมมีแผล 
      [๑๓๓] ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอ
      ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบ
      ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาต
      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 

รมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

      บาตรมีแผล ๒ แหง 
ตีย. 

รมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

      บาตรมีแผล ๓ แหง 
ีย. 

รมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

      บาตรมีแผล ๔ แหง 
ตีย. 

รมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิต
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตต
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิต
      ภิกษุมีบาต



 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

      ภิกษุมีบาตรไมมีแผล 
าบัติ 

ีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รไมมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

    ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง 

ีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

    ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง 

ีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      [๑๓๔] ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอ
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรท่ีม
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีม
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีม
 ปาจิตตีย. 



      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

    ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง 

ีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

    ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง 

ีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

   ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล 

ี่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีม
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีม
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      [๑๓๕] ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต



 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

 ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง 

ี่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

 ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง 

ท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

 ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง 

ท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตร
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตร
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 



      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

 ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง 

ท่ีมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

รมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

   ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล 

ีย. 
ี่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง 

มมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง 

มมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง 

มมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง 

มีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง 

ี่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง 

ีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย 

 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตร
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาต
 ปาจิตตีย. 
                  
      [๑๓๖] ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตต
      ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรท
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรไ
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรไ
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรไ
 อาบัติปาจิตตีย. 
                   ภิกษุ
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรม
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรม



 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง 
าบัติ- 

ท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง 

ท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง 

ท่ีมีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย 

 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                   ภิกษุมีบา
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอ
 *ปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตร
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบา
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                   ภิกษุมีบา
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตร
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรม
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                   ภิกษุมีบา
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตร
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรม
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุมีบาตรมีทาจ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 



      ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรท่ีมีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย 

ตติวาร 
 

พื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑, ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑, ภิกษุ 
, ไมตองอาบัติแล.ฯ 

ระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 
ั้งน้ัน ทานพระปลินทวัจฉะกําลังใหคนชําระ 

งคจะทําเปนสถานท่ีเรน. 

พระ- 
ู? 

จะทํา 

ผูมีพระภาค แลวบอกใหขาพเจาทราบ. 
ารวา ได ขอถวายพระพร แลวช้ีแจง 

รมีกถาแลว. 
ี้แจงใหทรง 

ระ 

 

าขา. 

ั่งกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

 

 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          อนาป
      [๑๓๗] ภิกษุมีบาตรหาย ๑, ภิกษุมีบาตรแตก ๑, ภิกษุขอตอญาติ ๑, ภิกษุขอตอคน
 ปวารณา ๑, ภิกษุขอเ
 วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
                    ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                          ---------- 
                     ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                      เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ 
      [๑๓๘] โดยสมัยนั้น พ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร
 เงื้อมเขาในเขตพระนครราชคฤห ประส
      ขณะนั้น พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึง 
 สํานัก. ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขางหน่ึง, ไดตรัสถามทาน
 *ปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา พระเถระกําลังใหเขาทําอะไรอย
      ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา อาตมภาพกําลังใหเขาชําระเงื้อมเขา ประสงค
 เปนสถานท่ีเรน ขอถวายพระพร. 
      พิ. พระคุณเจาจะตองการคนทําการวัดบางไหม. 
      ป. ขอถวายพระพร คนทําการวัด พระผูมพีระภาคยังไมทรงอนุญาต. 
      พิ. ถาเชนนั้น โปรดทูลถามพระ
      ทานพระปลินทวัจฉะทูลสนองพระบรมราชโองก
 ใหพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ทรงสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธร
      ลําดับนั้นแล พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ อันทานพระปลินทวัจฉะช
 สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว, เสด็จลุกจากพระราชอาสน ทรงอภิวาททานพ
 ปลินทวัจฉะ ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลบั. 
      หลังจากน้ัน ทานพระปลินทวัจฉะสงสมณทูตไปในสํานักพระผูมีพระภาคกราบทูลวา
 พระพุทธเจาขา พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ มีพระราชประสงคจะทรงถวายคนทําการวัด, 
 ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัติอยางไร? พระพุทธเจ
                     ทรงอนุญาตใหมีคนทําการวัด 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น, ทรงกระทําธรรมีกถา, แลวรับส
 เราอนุญาตใหมีคนทําการวัด. 
      พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึงสํานักเปนคํา



 รบสอง, ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่งเหนือพระอาสนอันควรสวนขางหน่ึง, แลวตรัสถาม 
 ทานพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา คนทําการวัด พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแลวหรือ? 

- 
 

ําการวัดท่ีเราไดรับ 

 ขอเดชะ ๕๐๐ ราตรี พระ- 

. 
ร 

ลินทวัจฉะ ๕๐๐ คน. หมูบานของคนทําการวัดพวกน้ัน ไดต้ังอยูแผนกหนึ่ง. 
ลินทวัจฉะบาง. 

อยู. 
นทําการ 

นน้ันวา เด็กหญิงคนน้ีรองออนอยากได 

ยประดับ 
 

เราเปนคนจน จะไดดอกไมมาจากไหน, จะไดเครื่องแตงกายมาจากไหน. 

ั้น. 
ไมทองคํา 

าดวยโจรกรรมเปนแนนอน. 

      ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา ขอถวายพระพร ทรงอนุญาตแลว. 
      พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ทรงรับปฏิญาณถวายคนทําการวัดแกทานพระปลินท
 *วัจฉะวา ถาเชนนั้น ขาพเจาจักถวายคนทําการวัดแกพระคุณเจาดังน้ีแลวทรงลืมเสีย. ตอนานมา
 ทรงระลึกได จึงตรัสถามมหาอํามาตยผูสําเรจ็ราชกิจท้ังปวงผูหนึ่งวา พนาย คนท
 ปฏิญาณจะถวายแกพระคุณเจาน้ัน เราไดถวายไปแลวหรอื? 
      มหาอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ ยังไมไดพระราชทาน พระพุทธเจาขา. 
      พระราชาตรัสถามวา จากวนันั้นมา นานก่ีราตรีแลว พนาย. 
      ทานมหาอํามาตยนับราตรีแลวกราบทูลในทันใดน้ันแลวา
 *พุทธเจาขา. 
      พระราชารับส่ังวา พนาย ถาเชนนั้นจงถวายทานไป ๕๐๐ คน
      ทานมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการวา พระพุทธเจาขา แลวไดจัดคนทํากา
 วัดไปถวายทานพระป
 คนท้ังหลายเรียกตําบลบานน้ันวา ตําบลบานอารามิกบาง ตําบลบานป
      [๑๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะ ไดเปนพระกุลุปกะในหมูบานตําบลน้ัน. 
 ครั้นเชาวันหนึ่ง ทานครองอันตรวาสกแลว ถอืบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังตําบลบานปลินทวัจฉะ. 
 สมัยน้ัน ในตําบลบานน้ันมีมหรสพ. พวกเดก็ๆ ตกแตงกายประดับดอกไม เลนมหรสพ
 พอดีทานพระปลินทวัจฉะเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกปลินทวัจฉะ ไดเขาไปถึงเรือนค
 วัดผูหนึ่ง. ครั้นแลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย. 
      ขณะนั้น ธิดาของสตรีผูทําการวัดนั้น เหน็เด็กๆ พวกอื่นตกแตงกายประดับดอกไม 
 แลวรองออนวา จงใหดอกไมแกขาพเจา, จงใหเครื่องตกแตงกายแกขาพเจา. 
      ทานพระปลินทวัจฉะจึงถามสตรีผูทําการวัดค
 อะไร? 
      นางกราบเรียนวา ทานเจาขา เด็กหญิงคนน้ีเห็นเด็กๆ พวกอื่นเขาตกแตงกา
 ดอกไม จึงรองออนขอวา จงใหดอกไมแกขาพเจา, จงใหเครื่องตกแตงกายแกขาพเจา, ดิฉัน
 บอกวา 
      ขณะนั้น ทานพระปลินทวัจฉะหยิบหมวกฟางใบหน่ึงสงใหแลวกลาววา เจาจงสวม- 
 *หมวกฟางน้ีลงท่ีศีรษะเด็กหญิงน้ัน. ทันใดนางไดรับหมวดฟางน้ันสวมลงท่ีศีรษะเด็กหญิงน
 หมวกฟางน้ันไดกลายเปนระเบียบดอกไมทองคํา งดงามนาดู นาชม, ระเบียบดอก
 เชนนั้น แมในพระราชสถานก็ไมมี. 
      ชาวบานกราบทูลแดพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐวา ขอเดชะ ระเบียบดอกไมทองคํา 
 ท่ีเรือนของคนทําการวัดช่ือโนน งดงาม นาดู นาชม, แมในพระราชสถานก็ไมมี. เขาเปนคน 
 เข็ญใจจะไดมาแตไหน, เปนตองไดม



      ทาวเธอจึงรบัสั่งใหจองจําตระกูลคนทําการวัดนั้น. 
      ครั้นเชาวันท่ี ๒ ทานพระปลินทวัจฉะครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจวีรเขาไปบิณฑบาต 

บานปลินทวัจฉะ ไดเดินผานไป 
ันวา ตระกูลคนทําการวัดนี้ไปไหนเสีย?. 

 

ระปลินทวัจฉะไดทูลถามพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ผูประทับนั่งเรียบรอย 

ีระเบียบดอกไมทองคํา 

า 
มายเทาน้ัน มหาบพิตรไดมาแตไหน?. 

ิหาริย ซึ่งเปนธรรม 
ัชหา 

ินทวัจฉะ. แมตามปกติทาน 

 
 

อย 

นความมักมากเชนนี้เลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 

 ถึงตําบลบานปลินทวัจฉะ เมื่อเท่ียวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกใน
 ทางเรือนคนทําการวัดผูนั้น. ครั้นแลวไดถามคนท่ีเขาคุนก
      คนพวกนั้นกราบเรียนวา เขาถูกจองจําเพราะเรื่องระเบียบดอกไมทองคําน้ัน เจาขา. 
      ทันใดน้ันแล ทานพระปลินทวัจฉะไดเขาไปสูพระราชนิเวศนนั่งเหนืออาสนะท่ีเขาจัด- 
 *ถวาย. 
      ขณะนั้น พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะ, ทรง
 อภิวาทแลว ประทับนั่งเหนือพระราชอาสน อันควรสวนขางหน่ึง. 
      ทานพ
 แลวดังน้ีวา ขอถวายพระพร ตระกูลคนทําวัดถูกรับสั่งใหจองจําดวยเรื่องอะไร? 
      พระเจาพิมพิสารตรัสวา ขาแตพระคุณเจา เพราะท่ีเรือนของเขาม
 อยางงดงาม นาดู นาชม, แมท่ีในวังก็ยังไมม,ี เขาเปนคนจนจะไดมาแตไหน, เปนตองไดมา 
 ดวยโจรกรรมเปนแนนอน. 
      ขณะนั้นแล ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระเจาพิมพสิาร จอมพล- 
 *มคธรัฐ จงเปนทอง, ปราสาทน้ันไดกลายเปนทองไปท้ังหมด. แลวไดถวายพระพรทูลถามว
 ขอถวายพระพร ก็นี่ทองมาก
      ขาพเจาทราบแลว, นี้เปนอิทธานุภาพของพระคุณเจา. พระเจาพิมพิสารตรัสดังน้ีแลว 
 รับสั่งใหปลอยตระกูลคนทําการวัดนั้นพนพระราชอาญา. 
      [๑๔๐] ชาวบานทราบขาววา ทานพระปลินทวัจฉะแสดงอิทธิปาฏ
 อันยิ่งของมนษุยในบริษัทพรอมท้ังพระราชาตางพากันยินดีเลื่อมใสโดยย่ิง, แลวไดนําเภส
 คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย มาถวายทานพระปล
 ก็ไดเภสัชหาอยูเสมอ. ทานจึงแบงเภสัชท่ีไดๆ มาถวายบริษัท แตบริษัทของทานเปนผู 
 มักมาก เก็บเภสัชท่ีไดๆ มาไวในกระถางบาง ในหมอน้ําบาง จนเต็ม แลวบรรจุลงในหมอ 
 กรองนํ้าบาง ในถุงยามบาง แขวนไวท่ีหนาตาง เภสัชเหลาน้ันก็เยิ้มซึม แมจําพวกหนูก ็
 เกลื่อนกลนไปท่ัววิหาร. ชาวบานท่ีเดินเท่ียวชมไปตามวิหารพบเขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน
 โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ มีเรือนคลังในภายในเหมือนพระเจา
 พิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักน
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉนภิกษุท้ังหลายจึงพอใจใ
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น, แลวทรงสอบถามภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาภิกษุ 



 ท้ังหลายพอใจในความมักมากเชนนี้ จริงหรอื? 

กษุท้ังหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 
องสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภิกษุ- 

ใจในความมักมากเชนนี้เลา? การกระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น 
ี่ 
ใส 

 
นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

ม 

ย 

ี่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด 
ี่ยัง 

งภิกษุผูอาพาธ, คือ เนยใส เนยขน 

ัน้ไป เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. ฯ 

ุผูอาพาธ เปนตน มีอธิบายดังตอไปนี้:- 
สท่ีทําจากนํ้านมโคบาง, น้ํานมแพะบาง, น้ํานมกระบือ 

องควร, เนยใสท่ีทําจากนํ้านมสัตวเหลานัน้ก็ใชได. 

      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิ
 เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจข
 *โมฆบุรุษเหลาน้ัน จึงไดพอ
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท
 เลื่อมใสแลว. โดยท่ีแท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น เปนไปเพ่ือความไมเลื่อม
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปรยิายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะส
 แกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศั
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท
 ในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท
 ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๔๒. ๓. อน่ึง มีเภสัชอันควรล้ิมขอ
 น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย, ภิกษุรับประเคนของน้ันแลว พึงเก็บไวฉันไดเจ็ดวันเปน 
 อยางยิ่ง, ภิกษุใหลวงกําหนดน
                   เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ จบ. 
                       ---------------- 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๔๑] คําวา มีเภสัชอันควรล้ิมของภิกษ
      ท่ีช่ือวา เนยใส ไดแก เนยใ
 บาง มังสะของสัตวเหลาใดเปนข
      ท่ีช่ือวา เนยขน ไดแก เนยขนท่ีทําจากนํ้านมสัตวเหลานั้นแล. 



      ท่ีช่ือวา น้ํามัน ไดแกน้ํามันอันสกัดออกจากเมล็ดงาบาง, จากเมล็ดพันธุผักกาดบาง, 
 จากเมล็ดมะซางบาง, จากเมลด็ละหุงบาง, จากเปลวสัตวบาง. 
      ท่ีช่ือวา น้ําผึ้ง ไดแกรสหวานท่ีแมลงผึ้งทํา. 
      ท่ีช่ือวา น้ําออย ไดแก รสหวานท่ีเกิดจากออย. 
      คําวา ภิกษุรับประเคนของน้ันแลว พึงเก็บไวฉันไดเจ็ดวันเปนอยางยิ่ง คือเก็บ 

ความวาเม่ืออรุณท่ี ๘ ข้ึนมา 

พึงเสียสละเภสัชนั้นอยางนี้:- 

าบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

วงเจ็ดวัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละเภสัชนี้ 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนเภสัช 

าขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. เภสัชนี้ของภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ. 
ิกษุ 

 
วา นั่งกระโหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 

วงเจ็ดวัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละเภสัชนี้แก 

ถ พึงรับอาบัติ พึงคืนเภสัชท่ี 

ย ขอจงฟงขาพเจา. เภสัชนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะสละ. 

ะนมมือ 

็ดวันเปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละเภสัชนี้แกทาน. 

 ไวฉันไดเจ็ดวนัเปนอยางมาก. 
      คําวา ภิกษุใหลวงกําหนดน้ันไป เปนนิสสัคคีย 
 เภสัชนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุ
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กร
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา เภสัชนี้ของขาพเจาล
 แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 ท่ีเสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาวาดังน้ี:- 
      ทานเจ
 เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหเภสัชนี้แกภ
 มีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
 พรรษาก
      ทานเจาขา เภสัชนี้ของขาพเจาล
 ทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามาร
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาวาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลา
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหเภสัชนี้แกภิกษุมีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงปร
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน เภสัชนี้ของขาพเจา ลวงเจ



      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรับอาบัติ พึงคืนเภสัชท่ีเสียสละ 
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหเภสัชนี้แกทานดังนี้. 

าลวงแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ- 

, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

มไดผูกใจ ภิกษุสําคัญวาผูกใจแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ัคคีย ตองอาบัติ 

เสีย ภิกษุสําคัญวาเสียแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
าจิตตีย. 

ถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
าย และ 

ับ 

ิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
บัติ 

ัติ. 

มบริโภค ๑ ภิกษุแจกจายใหไป ๑, เภสัชนั้นสูญหาย ๑ 
สะ ๑ ในภาย 

ันดวยจิตคิดสละแลว ท้ิงแลว ปลอยแลว ไมหวงใย กลับได 

ระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 

                           บทภาชนีย 
                         นิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๑๔๒] เภสัชลวงเจ็ดวันแลว ภิกษุสําคัญว
 *ปาจิตตีย. 
      เภสัชลวงเจด็วันแลว ภิกษุสงสัย
      เภสัชลวงเจด็วันแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เภสัชยังไ
      เภสัชยังไมไดแจกจายใหไป ภิกษุสําคัญวาแจกจายไปแลว, เปนนิสส
 ปาจิตตีย. 
      เภสัชยังไมสูญหายไป ภิกษุสําคัญวาสูญหายไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      เภสัชยังไม
      เภสัชยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติป
      เภสัชยังไม
      [๑๔๓] เภสัชท่ีเสียสละแลว ภิกษุนั้นไดคืนมา ไมพึงใชดวยกิจท่ีเกี่ยวกับก
 ไมควรฉัน, พึงนอมเขาไปในการตามประทีป หรือในการผสมสี. ภิกษุอื่นจะใชดวยกิจท่ีเกี่ยวก
 กายไดอยู, แตไมควรฉัน. 
                             ทุกกฏ 
      เภสัชยังไมลวงเจ็ดวัน ภิกษุสําคัญวาลวงแลว ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เภสัชยังไมลวงเจ็ดวัน ภ
                          ไมตองอา
      เภสัชยังไมลวงเจ็ดวัน ภิกษุสําคัญวายังไมลวงเจ็ดวัน ..., ไมตองอาบ
                          อนาปตติวาร 
      [๑๔๔] ภิกษุผูกใจไววาจะไ
 เภสัชนั้นเสีย ๑ เภสัชนั้นถูกไฟไหม ๑ เภสัชนั้นถูกโจรชิงไป ๑ ภิกษุถือวิสา
 ในเจ็ดวัน ภิกษุใหแกอนุปสัมบ
 ฉันได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                          ---------- 
                     ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๑๔๕] โดยสมัยนั้น พ



 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบนํ้าฝน 
ียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบนํ้าฝนแลว จึง 

ว 

อนบาง, เมื่อผาอาบนํ้าฝนเกาแลว  จึงไดเปลือยกายอาบน้ําฝนเลา? 

ระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 
ง ทําแลวนุงเสียกอนบาง, เมื่อผาอาบนํ้าฝนเกาแลว 

เตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน้ัน 
ได ไมควรทํา, ไฉนพวกเธอจึงได 

เสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง เมื่อผาอาบนํ้าฝนเกาแลว จึงได 

ทําของ 

ุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
งความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 

 

ุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
ุมชน 

 แกภิกษุท้ังหลายแลว. พระฉัพพัคค
 แสวงหาจีวรคือผาอาบนํ้าฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง, ครั้นผาอาบนํ้าฝนเกาแล
 ก็เปลือยกายอาบนํ้าฝน. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย จึงไดแสวงหาจีวร คือผาอาบนํ้าฝนเสีย 
 กอนบาง ทําแลวนุงเสียก
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น, แลวทรงสอบถามพ
 แสวงหาจีวรคือผาอาบนํ้าฝนเสียกอนบา
 เปลือยกายอาบนํ้าฝน จริงหรือ?. 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติ
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 แสวงหาจีวรคือผาอาบนํ้าฝน
 เปลือยกายอาบนํ้าฝนเลา? การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว, โดยท่ีแท การกระ
 พวกเธอน่ันเปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่น 
 ของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบําร
 คลุกคลี ความเกียจคราน, ตรัสคุณแห
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ 
 ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษ
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของช
 ท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ 



 สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๔๓. ๔. ภิกษุรูวา ฤดูรอนยงัเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหาจีวรคือผาอาบ 

 
ือผาอาบนํ้าฝน. รูวา ฤดูรอนเหลือล้ํากวาก่ึงเดือน 

ลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหาจวีร คือผา 
า ภิกษุพึงเขาไปหาชาวบานบรรดาท่ีเคยถวายจีวร คือ ผาอาบ 

า ถึงกาลแหงผาอาบนํ้าฝนแลว, ถึงสมัยแหงผาอาบนํ้าฝนแลว, 
คือผาอาบนํ้าฝน 

อาตมา 

 เมื่อฤดูรอนยังเหลอืเกิน 

้ํากวาก่ึงเดือน นัน้ คือ เมื่อฤดูรอนยังเหลือเกินกวา 
ล. 

นั้นอยางนี้:- 

พรรษากวา 
ยางนี้วา 

นผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาไดมาในฤดูรอน 

้ําฝนผืนนี้แกสงฆ. 
คือผาอาบ 

นนี้ของภิกษุมช่ืีอนี้ 

 น้ําฝนได, รูวา ฤดูรอนยังเหลอือีกกึ่งเดือน พึงทํานุงได, ถาเธอรูวา ฤดรูอนเหลือ
 ล้ํากวา ๑ เดือน แสวงหาจีวร ค
 ทํานุง, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. ฯ 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                         ------------ 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๔๖] คําวา ภิกษุรูวา ฤดูรอนยังเห
 อาบน้ําฝนได นั้น อธิบายว
 น้ําฝนมากอน แลวกลาวอยางน้ีว
 แมชาวบานเหลาอื่น ก็ถวายจวีรคือผาอาบนํ้าฝน ดังน้ี, แตอยาพูดวา จงใหจีวร
 แกอาตมา จงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนมาใหอาตมา จงแลกเปลี่ยนจีวรคือผาอาบน้ําฝนมาให
 จงจายจีวรคือผาอาบนํ้าฝนมาใหอาตมา ดังน้ีเปนตน. 
      คําวา รูวาฤดูรอนยงัเหลอือกีกึ่งเดือน พึงทํานุงได นั้น คือเมื่อฤดูรอนยังเหลือ 
 อยูกึ่งเดือน พึงทํานุงได. 
      คําวา ถาเธอรูวาฤดูรอนเหลือล้ํากวา ๑ เดอืน นั้น คือ
 กวา ๑ เดือน แสวงหาจวีรคือผาจีวรอาบน้ําฝน, เปนนิสสัคคีย. 
      คําวา รูวาฤดูรอนเหลือล
 กึ่งเดือน ทํานุง, เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคค
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรคือผาอาบนํ้าฝน
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
 นั่งกระหยงประนมมือกลาวอ
      ทานเจาขา จีวรคือผาอาบน้ําฝ
 ซึ่งยังเหลอืเกินกวา ๑ เดือน ทํานุงในฤดูรอนซึง่ยังเหลอือยูเกนิกวาก่ึงเดือน เปนของ 
 จําจะสละ. ขาพเจาสละจีวรคือผาอาบน
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวร
 น้ําฝนท่ีเสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรคือผาอาบนํ้าฝนผื
 เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆ 



 พึงใหจีวรคือผาอาบนํ้าฝนผืนนี้ แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา 

นผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาไดมาในฤดูรอน 

นผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
คือผาอาบ 

ื่อนี้เปน 

กภิกษุมีช่ือนี้. ฯ 

ือ 

าพเจา แสวงหาไดมาในฤดูรอนซึ่งยัง 

จาสละจีวรคือผาอาบนํ้าฝนผืนนี้แกทาน. 
ือผาอาบ 

 
บัติปาจิตตีย. 

 แสวงหาจีวรคือผาอาบนํ้าฝน, เปน 

าคัญวายังไมถึง แสวงหาจวีรคือผาอาบนํ้าฝน, 

ีย (ทํานุง) 

ยั ทํานุง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

ยังเหลือเกินกวาก่ึงเดือน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ทํานุง เปนนิสสัคคีย ตอง 

 กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้า:- 
      ทานเจาขา จีวรคือผาอาบน้ําฝ
 ซึ่งยังเหลอือยูเกินกวา ๑ เดือน, ทํานุงในฤดูรอนซึ่งยังเหลืออยูเกินกวาก่ึงเดือน เปน 
 ของจําจะสละ. ขาพเจาสละจีวรคือผาอาบนํ้าฝ
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวร
 น้ําฝนท่ีเสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรคือผาอาบนํ้าฝนผืนนี้ของภิกษุมีช
 ของจําจะสละ. เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึง 
 ท่ีแลว. ทานท้ังหลายพึงใหจีวรคือผาอาบนํ้าฝนนี้แ
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประนมม
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน จีวรคือผาอาบนํ้าฝนผืนนี้ของข
 เหลืออยูเกนิกวาหนึ่งเดือน, ทํานุงในฤดูรอนซึ่งยังเหลอือยูเกินกวาก่ึงเดือน, เปนของ 
 จําจะสละ. ขาพเ
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรค
 น้ําฝนท่ีเสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรคือผาอาบนํ้าฝนผืนนี้แกทาน ดั่งน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                   ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย (แสวงหา) 
      [๑๔๗] ฤดูรอนยงัเหลอืเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน แสวงหาจีวรคือผาอาบ
 น้ําฝน, เปนนิสสัคคีย ตองอา
      ฤดูรอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสงสัย
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ฤดูรอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสํ
 เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                    ติกะนิสสัคคิยปาจิตต
      ฤดูรอนยังเหลือเกินกวาก่ึงเดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน ทํานุง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ฤดูรอนยังเหลือเกินกวาก่ึงเดือน ภิกษุสงส
 ปาจิตตีย. 
      ฤดูรอน



 อาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 

ือไมถงึ ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
 เดือน ภิกษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ภิกษุสําคัญวาเกิน  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

บัติ 

หลืออีกหน่ึงเดือน แสวงหาจวีร คือผาอาบนํ้าฝน ๑, 
หนึ่งเดือน แสวงหา 

าฤดูรอนยังเหลือไมถึงก่ึงเดือน ทํานุง ๑, เมื่อผาอาบนํ้าฝน ภิกษุ 
ุนุง 

๕ 

ะผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 
ครั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวชวนภิกษุ 
วุโส จงมา เราจักพากันหลีกไปเท่ียวตามชนบท. 

ท่ียวจาริกไปตามชนบท จึงคิดวา 
ระภาค 

 

      เมื่อผาอาบนํ้าฝนมี ภิกษุเปลือยกายอาบนํ้าฝน, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ฤดูรอนยังเหล
      ฤดูรอนยังเหลือไมถงึ ๑
                          ไมตองอาบัติ 
      ฤดูรอนยังเหลือไมถงึ ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง  ..., ไมตองอาบัติ. 
                             ทุกกฏ 
      ฤดูรอนยังเหลือไมถงึก่ึงเดือน
      ฤดูรอนยังเหลือไมถงึก่ึงเดือน ภิกษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอา
      ฤดูรอนยังเหลือไมถงึก่ึงเดือน ภิกษุสําคัญวา ยังไมถึง  ..., ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๑๔๘] ภิกษุรูวาฤดูรอนยังเ
 ภิกษุรูวาฤดรูอนยังเหลอือีกกึ่งเดือน ทํานุง ๑, ภิกษุรูวาฤดรูอนยังเหลอืไมถึง
 จีวรคือผาอาบน้ําฝน ๑, ภิกษุรูว
 แสวงหาไดแลว ฝนแลง เมื่อผาอาบนํ้าฝน ภิกษุทํานุงแลว ฝนแลง ซักเก็บไว ๑, ภิกษ
 ในสมัย ๑, ภิกษุมีจีวรถูกโจรชิงไป ๑, ภิกษุมีจีวรหายเสีย ๑, มีอันตราย ๑, ภกิษุวิกลจริต ๑, 
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 
                    ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                          ---------- 
                     ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี 
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๑๔๙] โดยสมัยนั้น พร
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 สัทธิวิหาริกของภิกษุผูเปนพี่นองกันวา อา
      ภิกษุรูปนั้นตอบวา ผมไมไปขอรับ เพราะมีจีวรเกา. 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาวขะยั้นขะยอวา ไปเถิด อาวุโส, ผมจักใหจีวรแกทาน 
 แลวไดใหจีวรภิกษุรูปน้ัน. 
      ภิกษุรูปนั้นไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคจักเสด็จเ
 บัดนี้เราจักไมไปเท่ียวตามชนบทกับทานพระอุปนันทศากยบุตรละ จักตามเสด็จพระผูมีพ
 เท่ียวจาริกไปตามชนบท. 
      ครั้นถึงกําหนด, ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคําน้ีกะภิกษุรูปนั้นวา มาเถิด อาวุโส
 เราจักพากันไปเท่ียวตามชนบทในบัดนี้. 



      ภิกษุรูปนั้นตอบวา ผมไมไปกับทานละ, ผมจักตามเสด็จพระผูมีพระภาคเท่ียวจาริกไป 

มไดใหจีวรแกทานไปดวยหมายใจวาจักไปเท่ียว 

นจึงไดแจงเรือ่งน้ันแกภิกษุท้ังหลาย. 

วรแกภกิษุไปเองแลว จึงได 
ั้น แดพระผูมีพระภาค. 

า เธอใหจีวรแก 
ิงหรือ? 

บุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
อใหจีวรแกภิกษุเองแลว 

มาเลา? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

วามเปน 

ํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
งความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย 

าจ 

เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 

๑ 

 ตามชนบท. 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา ผ
 ตามชนบทดวยกัน ดังน้ีแลวโกรธ นอยใจ ไดชิงจีวรท่ีใหนั้นคืนมา 
      ภิกษุรูปนั้
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตรใหจี
 โกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมาเลา? แลวกราบทูลเรื่องน
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงถามพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาวว
 ภิกษุเองแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมา จร
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆ
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธ
 จึงไดโกรธ นอยใจ ชิงเอาคืน
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว, โดยท่ีแท 
 การกระทําของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือค
 อยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                         ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนกปรยิายดังน้ีแลว ตรัสโทษ 
 แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบ
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแห
 ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม 
 การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสม 
 แกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอําน
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ 
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 



                           พระบัญญัติ 
      ๔๔. ๕. อน่ึงภิกษุใดใหจีวรแกภิกษุเองแลว โกรธ นอยใจชิงเอามาก็ดี ให 

ากยบุตร จบ. 

อผูเชนใด มีการงานอยางใด มชีาติอยางใด 
ใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน 

มัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง  ...  ใด. 

วา 
ถวาเปนผู 

รียง 
ี่ 

วา ภิกษุ 

ร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตอง 

 ไมชอบใน มีใจฉุนเฉียว เกิดมีใจกระดาง. 

มา คือใชคนอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 
ือเปนของจําตอง 

ี้:- 

าบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

จา ใหแกภิกษุเองแลวชิงเอามา เปนของจํา 

 ชิงเอามาก็ดี, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ 
                   เรื่องพระอุปนันทศ
                          ---------- 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๕๐] บทวา อนึ่ง  ...  ใด ความวา ผูใด คื
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยาง
 เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปน
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา 
 ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกขุ. ช่ือ
 ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรร
 เจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ. 
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพ
 กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อนัไมกาํเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุท
 สงฆพรอมเพรยีงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา แกภิกษุ คือ แกภิกษุรูปอื่น. 
      บทวา เอง คือ ใหเอง. 
      ท่ีช่ือวา จีวร ไดแกผาจีว
 วิกัปเปนอยางตํ่า. 
      บทวา โกรธ นอยใจ คือ
      บทวา ชิงเอามา คือ ยื้อแยงเอามาเอง จีวรนัน้เปนนิสสัคคีย. 
      บทวา ใหชิงเอา
      ภิกษุผูรับคําส่ังคราวเดียว ชิงเอามาแมหลายคราว, ก็เปนนิสสัคคีย ค
 เสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางน
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กร
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเ
 จะสละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้กสงฆ. 



      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

ผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะ 

ษา 
งประนมมือกลาวอยางนีว้า 

เจา ใหแกภิกษุเองแลวชิงเอามาเปนของจําจะ 

ด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ. 

ื่อนี้. 

นมมือ 

กภิกษุเองแลวชิงเอามา เปนของจําจะสละ. 

ึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรบัอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

หจีวรเองแลว โกรธนอยใจ ชิงเอามา 
ัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี, 

 โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี 

ัติ 

อยางอื่นก็ดี แกอนปุสัมบันแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี 

 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวร
 สละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว, สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แก 
 ภิกษุมีช่ือนี้.ฯ 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรร
 กวา นั่งกระหย
      ทานขาพเจา จีวรผืนนี้ของขาพ
 สละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลา
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนีข้
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประ
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจา ใหแ
 ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผนืนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                       ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๑๕๑] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ใ
 ก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี, เปนนิสส
      อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใหจวีรเองแล
 เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ใหจีวรเองแลว
 ใหชิงเอามาก็ดี, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุใหบริขารอยางอื่นแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี, ตองอาบ
 ทุกกฏ. 
      ภิกษุใหจีวรก็ดี บริขาร



 ใหชิงเอามาก็ดี, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน  ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 

สัมบัน  ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 

าของเดิมถือวิสาสะแกผูไดรับไปนั้น 

ทท่ี ๕ จบ. 

ระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปนสถานท่ี 
ราชคฤห. ครั้งน้ันถึงคราวทําจีวร พระฉัพพัคคีย 

รเสร็จแลว ดายก็ยังเหลอือยูเปนอันมาก. จึงพระฉัพพัคคีย 
รเถิด. 
. 

 

 

ยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
 

ูกใหทอจีวรเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแด 

นั้น แลวทรงถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 
 จริงหรอื? 

ุษ การกระทําของพวกเธอน่ัน 
ได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดขอดาย 

อจีวรเลา? การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 
 การ 

      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย  ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุป
                          อนาปตติวาร 
      [๑๕๒] ภิกษุผูไดรับไปนั้นใหคืนเองก็ดี ภิกษุเจ
 ก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    ปตตวรรค สิกขาบ
                          ---------- 
                     ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๑๕๓] โดยสมัยนั้น พ
 พระราชทานเหย่ือแกกระแต เขตพระนคร
 ขอดายเขามาเปนอันมาก. แมทําจีว
 ไดปรึกษากันวา อาวุโสท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราพากันไปขอดายแมอื่นมาใหชางหูกทอจีว
 ครั้นไปขอดายแมอื่นมาแลว ใหชางหูกทอจีวร. แมทอจีวรแลว ดายก็ยังเหลอือยูอีกมากมาย
 จึงไปขอดายแมอื่นมา ใหชางหูกทอจีวรอีกเปนครั้งท่ีสอง. แมทอจีวรแลว ดายก็ยังเหลอือยูอีก
 มากมาย. จึงไปขอดายแมอื่นมา ใหชางหูกทอจีวรอีกเปนครัง้ท่ีสาม. 
      ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงได
 ขอดายเขามาเองแลว ยงัชางหูกใหทอจีวรเลา?. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอ
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
 พระฉัพพัคคียจึงไดขอดายเขามาเองแลว ยังชางห
 พระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิด
 ขอดายเขามาเองแลว ยงัชางหูกใหทอจีวร
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุร
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 เขามาเองแลว ยังชางหูกใหท
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว, โดยท่ีแท



 กระทําของพวกเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความ 

เปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

 

ีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 
ุมชนท่ี 

ลว ยงัชางหูกใหทอจีวร เปนนิสสัคคิย- 

ีย จบ. 

า อนึ่ง  ...  ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มชีาติอยางใด 
างใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน 

มัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาค ตรัสวา อนึ่ง  ...  ใด. 

 
วา 

ถวา เปน 

น 
 

 เปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                         ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความ
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 
 ปรารภความเพียรโดยอเนกปรยิาย, กระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่อง
 นั้น แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสัง่กะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูม
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของช
 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระ- 
 *สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๔๕. ๖. อน่ึง ภิกษุใดขอดายมาเองแ
 *ปาจิตตีย. 
                      เรื่องพระฉัพพัคค
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๕๔] บทว
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอย
 เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปน
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา
 ภิกษุ โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกขุ. ช่ือ
 ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรร
 ผูเจริญ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ช่ือวา 
 ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรยีงกั
 อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเรบิควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลาน้ัน ภิกษุท่ีสงฆ
 พรอมเพรียงกัน อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ 
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา เอง คือ ขอเขามาเอง, 



                         ดายมี ๖ อยาง 
      ท่ีช่ือวา ดาย นั้นมี ๖ อยาง คือ ทําดวยเปลือกไม ๑ ทําดวยฝาย ๑ ทําดวยไหม ๑ 

 ทําดวยสัมภาระเจือกันในหาอยางนั้น ๑. 
หูกใหทอ, เปนทุกกฏในประโยคท่ีชางหูกจัดทําอยูนั้น, 

ราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
ยางนี้วา 

จา ขอดายมาเองแลวยงัชางหูกใหทอ เปนของ 

ฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

นนี้ของภิกษุมีช่ือนี้ เปนของจําจะ 

 
ระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 

เจา ขอดายมาเองแลวยงัชางหูกใหทอ เปนของ 

รถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ี 

ุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ 

นมมือ 

ายมาเองแลวยังชางหูกใหทอ เปนของจําจะ 

ึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสีย 

 ทําดวยขนสัตว ๑ ทําดวยปาน ๑
      บทวา ยังชางหูก คือ ยังชาง
 เปนนิสสัคคีย ดวยไดจวีรมา จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ก
 นั่งกระหยงประนมมือกลาวอ
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเ
 จําจะสละ, ขาพเจาสละจีวรผนืนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผู
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรผื
 สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหจวีรผืนนี ้
 แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
 พรรษากวา นั่งก
      ทานขาพเจา จีวรผืนนี้ของขาพ
 จําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามา
 เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนีข้องภิกษ
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประ
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจา ขอด
 สละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน 
      ครั้นสละแลว พ
 สละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกทาน ดังน้ี. 



                           บทภาชนีย 
                       ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๑๕๕] ใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาใหเขาทอ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

บัติ 
. 

็บจีวร ๑ ภิกษุขอดายมาทําผารัดเขา ๑ ภิกษุขอดายมาทํา 
าตร ๑ ภิกษุขอดายมาทําผา 

ิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอเพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑ 

ระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 
ครั้งน้ัน บุรุษผูหนึ่ง เมื่อจะไปแรมคืนตางถิ่น ได 
ูกคนโนนใหทอจีวรแลวเก็บไว, ฉันกลับมาแลว 

 อาวุโส 
โนน, บุรุษผูหนึ่ง เมื่อจะไปแรมคืนตางถิ่น ได 

ลว 

กลาวคําน้ีกะชางหูกผูนั้นวา ทาน จีวร 
เปนของท่ีขึงดี ให 

      ใหเขาทอ ภิกษุสงสัย, เปนน
      ใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาไมไดใหเขาทอ
                             ทุกกฏ 
      ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาใหเขาทอ, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอา
      ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาไมไดใหเขาทอ ไมตองอาบัติ
                          อนาปตติวาร 
      [๑๕๖] ภิกษุขอดายมาเพ่ือเย
 ประคตเอว ๑ ภิกษุขอดายมาทําผาอังสะ ๑ ภิกษุขอดายมาทําถุงบ
 กรองนํ้า ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภ
 ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                          ---------- 
                     ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                      เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๑๕๗] โดยสมัยนั้น พ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 กลาวคําน้ีกะภรรยาวา จงกะดายใหแกชางห
 จักนิมนตพระคุณเจาอุปนันทะใหครองจีวร. 
      ภิกษุรูปหน่ึง ผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ไดยินบุรุษผูนั้นกลาววาจาน้ี จึงเขาไปหา 
 ทานพระอุปนันทศากยบุตรถึงสํานัก. ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีแกทานพระอุปนันทศากยบุตรวา
 อุปนันทะ ทานเปนผูมีบุญมาก ณ สถานตําบล
 กลาวคําน้ีกะภรรยาวา จงกะดายใหแกชางหูกคนโนนใหทอจีวรแลวเก็บไว ฉันกลับมาแ
 จักนิมนตพระคุณเจาอุปนันทะใหครองจีวร ดังน้ี. 
      ทานพระอุปนันทะกลาวรับรองวา มีขอรบั เขาเปนอุปฏฐากของผม. 
      แมชางหูกผูนั้น ก็เปนอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร. จึงทานพระอุปนันท- 
 *ศากยบุตร เขาไปหาชางหูกผูนั้นถึงบาน. ครั้นแลวได
 ผืนนี้แล เขาใหทานทอเฉพาะเรา, ทานจงทําใหยาว, ใหกวาง ใหแนน ให
 เปนของท่ีทอดี ใหเปนของท่ีสางดี และใหเปนของท่ีกรีดดี. 
      ชางหูกกลาววา เขากะดายสงมาใหกระผมเทาน้ีเอง ขอรับ แลวสั่งวา จงทอจีวรดวย 



 ดายเทาน้ี, กระผมไมสามารถจะทําใหยาว ใหกวาง หรอืใหแนนได, แตสามารถจะทําใหเปน 
ของท่ีกรีดดีได ขอรับ. 

, 

ั่งคุณแลวมิใชหรือวา จงทอจีวรดวยดายเทาน้ัน? 
ีว้า 

หแนนเถิด, ความขัดของดวยดายนั้น จักไมมี. 

งึ- 

ลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 

ใหทราบ. บุรุษน้ันถวายจีวรน้ันแก 
เพงโทษ ติเตียน โพทะนาข้ึนในขณะน้ันแลวา พระสมณะเช้ือ 

มไดงาย ไฉน 
ดในจีวร 

ไฉนทาน 

นัทะ ขาววา 
ปหาชางหูกของเจาเรือนแลวถึงการกําหนดในจีวร จริงหรือ? 

ูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอน่ัน ไมเหมาะ 
ะ ใชไมได ไมควรทํา คนท่ีไมใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา 

 ของท่ีขึงดี ใหเปนของท่ีทอดี ใหเปนของท่ีสางดี และใหเปน
      ทานพระอุปนันทะ กลาวรับรองวา เชิญทานชวยทําใหยาว ใหกวาง และใหแนนเถิด
 ความขัดของดวยดายนั้น จักไมมี. 
      ครั้นชางหูกนําดายตามท่ีเขาสงมาเขาไปในหูกแลว, ดายไมพอ. จึงเขาไปหาสตรี- 
 *เจาของ แจงวา ตองการดาย ขอรับ. 
      สตรีเจาของกลาวคานวา ดิฉันส
      ชางหูกอางเหตุวา ทานส่ังผมไวจรงิ ขอรับ, แตพระคุณเจาอุปนันทะบอกผมอยางน
 เชิญทานชวยทําใหยาว ใหกวาง และใ
      จึงสตรีผูนัน้ไดใหดายเพิ่มไปอีกเทาท่ีใหไวคราวแรก. 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดทราบขาววา บุรุษน้ันกลับมาจากท่ีแรมคืนตางถิ่นแลว จ
 *กลับเขาไปหาถึงเรือนบุรุษน้ัน. ครั้นแลว นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไว. 
      จึงบุรุษน้ันเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร กราบแ
 แลวไดถามภรรยาวา จีวรท่ีใหทอเสร็จแลวหรอืยัง?. 
      ภรรยาตอบ เสร็จแลว เจาคะ. 
      บุรุษน้ันสั่งวา จงหยิบมา, ฉันจักยังพระคุณเจาอุปนันทะใหครองจีวร. 
      จึงสตรีนั้นหยิบจีวรออกมาใหสามี แลวไดเลาเรื่อง
 ทานพระอุปนันทศากยบุตรแลว ได
 สายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ จะใหครองจวีรก็ทําไ
 พระคุณเจาอุปนันทะอันเราไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาชางหูก แลวถึงการกําหน
      ภิกษุท้ังหลายไดยินบุรุษน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
 สันโดษมีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาชางหูกของเจาเรือน 
 แลวถึงการกําหนดในจีวรเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปน
 เธออันเขาไมไดปวารณาไวกอน ไดเขาไ
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. เขาเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ. 
      อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ด
 ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณ



 อันสมควร หรอืไมสมควร ของท่ีมีอยูหรอืไมมีของคนท่ีมิใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น เธออันเขา 
 
ล่ือมใส 

 

เปนคนไม 
 ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน 

มาะ- 

องกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 
 

อืนกด็ี เจาแมเรือนกด็ี ผูมิใชญาติ สั่งชางหูกให 
 

ักของเขาน้ันวา จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป, ขอทานจงทําให 
ี 

..  เฉพาะภิกขุ ความวา เพื่อประโยชนของภิกษุ คือ ทําภิกษุ 

ื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ 

ครองเรอืน. 

 ไมไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาชางหูกของเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวถึงกําหนดในจีวรได
 การกระทําของเธอน้ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเ
 ยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว, โดยท่ีแท การกระทําของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของ
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                         ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนกปริยายด่ังน้ีแลว ตรัส 
 โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความ
 สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
 บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไม 
 สะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเห
 *สมแกเรื่องนัน้ แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํา- 
 *นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรบัวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อป
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๔๖. ๗. อน่ึง เจาพอเร
 ทอจีวรเฉพาะภิกษุ, ถาภิกษุนั้น เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูกแลว
 ถึงความกําหนดในจีวรในสําน
 ยาว, ใหกวาง ใหแนน ใหเปนของท่ีขึงดี ใหเปนของท่ีทอดี ใหเปนของท่ีสางด
 ใหเปนของท่ีกรีดด;ี แมไฉนรปูจะใหของเล็กนอยเปนรางวลัแกทาน, ครั้นกลาว- 
 *อยางนี้แลว ภกิษุนั้นใหของเล็กของนอยเปนรางวัล โดยท่ีสุดแมสักวาบิณฑบาต, 
 เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                   เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๕๘] บทวา อนึ่ง  .
 ใหเปนอารมณแลว ใครจะใหภิกษุครอง. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเน
 ช่ัวอายุของบุรพชนก. 
      ผูช่ือวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบ



      ผูช่ือวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรอืน. 
      บทวา ชางหูก ไดแก คนทําการทอ. 

ขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป 

. 
อน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไวกอนวา ทานเจาขา 

าชางหูกแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในท่ีแหงใดแหงหน่ึง. 
ูป, 

ี ใหเปนของท่ีทอดี ใหเปนของท่ีสางดี 

ก็ดี ใหกวางก็ดี ใหแนน- 
องเสียสละ 

 
าบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่ง 

างนี้วา 
จา. เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขาไป 

รท่ีเสีย 

งฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีช่ือนี้เปนของจําจะสละ. 

ก 
ั่งกระโหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:- 

      ท่ีช่ือวา จีวร ไดแกผาจีวร ๖ ชนิดๆ ใดชนิดหน่ึง ซึ่งเ
 เปนอยางตํ่า. 
      บทวา ใหทอ คือ ใหทออยู. 
      บทวา ถาภิกษุนั้น  ...  ในสํานักของเขาน้ัน ไดแก ภิกษุท่ีเขาส่ังใหชางหูกทอจีวร 
 ไวถวายเฉพาะ
      บทวา เขาไมไดปวารณาไวก
 ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักทอจีวรเชนไรถวาย. 
      บทวา เขาไปห
      คําวา ถึงความกําหนดในจีวรนั้น คือ ถึงการกําหนดในจีวรวา จวีรผนืนีท้อเฉพาะร
 ขอทานจงทําใหยาว, ใหกวาง ใหแนน ใหเปนของท่ีขึงด
 ใหเปนของท่ีกรีดด,ี แมไฉนรูปจะใหของเล็กนอยเปนรางวลัแกทาน. 
      คําวา ครั้นกลาวอยางนี้แลว ภิกษุใหของเล็กนอยเปนรางวลั โดยท่ีสุดแมสักวา 
 บิณฑบาต อธิบายวา ยาคูก็ดี ขาวสารก็ดี ของเค้ียวก็ดี กอนจุรณก็ดี ไมชําระฟนก็ดี 
 ดายเชิงชายก็ดี โดยท่ีสุดแมกลาวธรรมก็ช่ือวาบิณฑบาต, เขาทําใหยาว
 *ก็ดี ตามคําของเธอ, เปนทุกกฏในประโยคท่ีเขาทํา. เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา. ต
 แกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กร
 กระโหยงประนมมือกลาวอย
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเ
 หาชางหูกของเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ. ขาพเจา 
 สละจีวรผืนนีแ้กสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีว
 สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจ
 เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แก 
 ภิกษุมีช่ือนี้. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแ
 พรรษากวา น



      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาไปหา 

ี่เสียสละ 

า. จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนของจําจะสละ. 

นี้. 

มือ 

มไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขาไปหาชาง 

ทาน. 
ี่เสียสละ 

นีย 

ญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน, เขาไป 
ึงความกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ไมไดปวารณาไวกอน, เขาไปหาชางหูกของเจา 

ูก 

บัติ 

ิกษุขอตอคนปวารณา ๑, ภิกษุขอเพื่อประโยชนของ 
ใหทอจีวรมีราคามาก ภิกษุให- 

ิต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 

 ชางหูกของเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจีวรเปนของจําจะสละ. ขาพเจา 
 สละจีวรผืนนีแ้กทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจ
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทานท้ัง 
 หลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือ
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระโหยงประนม
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจา เขาไ
 หูกของเจาเรือน ผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ. ขาพเจา- 
 *สละจีวรผนืนีแ้ก
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผนืนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาช
                       ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๑๕๙] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใช
 หาชางหูกของเจาเรือนแลว ถ
      เจาเรือนผูมใิชญาติ ภิกษุสงสัย เขา
 เรือนแลว ถงึความกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เจาเรือนผูมใิชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน, เขาไปหาชางห
 ของเจาเรือนแลว ถึงความกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอา
      เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ  ..., ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๑๖๐] ภิกษุขอตอญาติ ๑, ภ
 ภิกษุอื่น ๑, ภิกษุจายมาดวยทรพัยของตนเอง ๑, เจาเรอืนใครจะ
 *ทอจีวรมีราคานอย ๑, ภิกษุวกิลจร
                    ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 



                          ---------- 
                     ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                      เรื่องมหาอํามาตยคนหน่ึง 
      [๑๖๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

ครั้งน้ัน มหาอํามาตยผูหนึ่งเม่ือจะไปแรมคืนตางถิ่น 
ทานผูเจริญท้ังหลายมา, ขาพเจาจักถวายผาจํานําพรรษา. 

ายผูออก 

ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตเพื่อรับอัจเจก 

เท่ียวจาริกไปตามเสนาสนะ ไดพบเห็นจีวรเหลาน้ันท่ีภกิษุท้ังหลายหอ- 
ลานี้ของ 

านพระอานนท ตามท่ีตนไดเก็บไวนานเทาไร. 
ุท้ังหลายรับอจัเจกจีวรแลว 

งน้ันแดพระผูมีพระภาค. 

 ขาววา ภิกษุท้ัง 
วีรกาลจริงหรือ? 

 การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 
องสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉน ภิกษุ 

ีวรแลว เกบ็ไวลวงสมัยจวีรกาลเลา? การกระทําของภิกษุ 

 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 ไดสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา นิมนต
 ภิกษุท้ังหลายไมไป รังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาจํานําพรรษาแกภิกษุท้ังหล
 พรรษาแลว. จงึทานมหาอํามาตยผูนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานผูเจริญท้ังหลาย 
 เมื่อเราสงทูตไปแลว จึงไดไมมาเลา? เพราะเราจะไปในกองทัพ จะเปนหรือจะตายก็ยากท่ีจะรูได. 
      ภิกษุท้ังหลายไดทราบขาวมหาอํามาตยผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                       ทรงอนุญาตอัจเจกจีวร 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะ
 จีวรแลวเก็บไวได. 
      สมัยน้ัน ภิกษุท้ังหลายทราบพระพุทธานุญาตน้ันแลว รับอัจเจกจีวรเกบ็ไวลวงสมัย 
 จีวรกาล. จีวรเหลาน้ัน ภิกษุหอแขวนไวท่ีสายระเดียง. 
      ทานพระอานนท
 *แขวนไวท่ีสายสะเดียง, ครั้นแลวไดเรียกภิกษุท้ังหลายมาถามวา อาวุโสท้ังหลาย จีวรเห
 ใครหอแขวนไวท่ีสายระเดียง 
      ภิกษุท้ังหลายตอบวา อัจเจกจีวรของพวกกระผม ขอรับ. 
      ทานพระอานนทซักวา เก็บไวนานเทาไรแลว? 
      จึงภิกษุเหลาน้ันไดแจงแกท
      ทานพระอานนทเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษ
 จึงไดเก็บไวลวงสมัยจีวรกาลเลา? แลวกราบทูลเรื่อ
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย
 หลายรับอัจเจกจีวรแลว เก็บไวลวงสมัยจ
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย
 เหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจข
 โมฆบุรุษเหลาน้ันจึงไดรับอัจเจกจ



 โมฆบุรุษเหลาน้ันนั่นไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใส 
ื่อความ 
ลว. 

งความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 
รภ 

เรื่องน้ัน 

ีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด 
- 

 ๑ 

 ๓ เดือน แหงเดือนกัตติกา ยังไมมาอีก ๑๐ วัน, 
 

นจีวรกาล, ถาเธอเก็บไวยิ่งกวาน้ัน, เปนนิสสัคคิย- 

า ยังไมมาอีก ๑๐ วัน คือ กอนวันปวารณา ๑๐ วัน. 
นกัตติกา นั้น คือวันปวารณา ทาน 

ี, บุคคลประสงคจะ 
ามีศรัทธาเกิดข้ึน 

ีความเลื่อมใสเกิดข้ึนก็ดี. ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา 

ื่อ 

 ยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว, โดยท่ีแท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น เปนไปเพ
 ไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแ
                         ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปรยิายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ 
 ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแห
 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรา
 ความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ 
 ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสาํราญแหงภิกษุผูม
 ในปจจุบัน ๑ เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม
 *เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ ความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๔๗. ๘. วันปุรณมีท่ีครบ
 อัจเจกจวีรเกิดข้ึนแกภิกษุ, ภิกษุรูวาเปนอัจเจกจีวร พึงรับไวได. ครั้นรับไวแลว
 พึงเก็บไวไดจนตลอดสมัยท่ีเป
 *ปาจิตตีย. 
                    เรื่องมหาอํามาตยคนหน่ึง จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๖๒] บทว
      บทวา วันปุรณมีท่ีครบ ๓ เดือน แหงเดือ
 กลาววาวันเพญ็เดือนกัตติกา. 
      ท่ีช่ือวา อัจเจกจีวร อธิบายวา บุคคลประสงคจะไปในกองทัพก็ด
 ไปแรมคืนตางถิ่นก็ดี, บุคคลเจ็บไขก็ดี, สตรีมีครรภก็ด,ี บุคคลยังไมมีศรัทธา ม
 ก็ดี, บุคคลท่ียังไมเลื่อมใส มาม
 นิมนตทานผูเจริญมา, ขาพเจาจัดถวายผาจํานําพรรษา, ผาเชนนี้ช่ือวาอัจเจกจีวร. 
      คําวา ภิกษุรูวาเปนอัจเจกจวีร พึงรับไวได. ครั้นรับไวแลว พึงเก็บไวไดจน 
 ตลอดสมัยท่ีเปนจีวรกาล ดังน้ีนั้น คือ พึงทําเครื่องหมายวา นี้อัจเจกจวีร แลวเก็บไว. 
      ท่ีช่ือวา สมัยท่ีเปนจีวรกาล คือ เมื่อไมไดกรานกฐิน, ไดทายฤดูฝน ๑ เดือน, เม



 กรานกฐินแลว, ไดขยายออกไปเปน ๕ เดือน. 
      คําวา ถาเธอเก็บไวยิ่งกวาน้ัน คือ เมื่อไมไดกรานกฐิน, เก็บไวลวงเลยวนัสุดทาย 
 แหงฤดูฝน, เปนนิสสัคคีย. เมื่อไดกรานกฐินแลว, เก็บไวลวงเลยวันกฐินเดาะ, เปนนิสสัคคีย 

คคล. 

าภิกษุผูแกพรรษากวา 
างนีว้า 
ของขาพเจา เก็บไวลวงเลยสมัย จีวรกาลเปน 

าด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

ภิกษุมีช่ือนี้ เปนของ 

 
มมือ กลาวอยางนี้วา 

าพเจา เก็บไวลวงเลยสมัย จีวรกาลเปน 

ถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

ื่อนี้เปนของจํา 

ืนนี้แกภิกษุมีช่ือนี้. 

มมือ 

เจา เก็บไวลวงเลยสมัยจวีรกาลเปนของจํา 

ึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

 คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละอจัเจกจีวรนั้นอยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเท
 นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอย
      ทานเจาขา ผาอัจเจกจวีรผนืนี้
 ของจําจะสละ. ขาพเจาสละผาอัจเจกจวีรผืนนีแ้กสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉล
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. อัจเจกจวีรผืนนี้ของ
 จําจะสละ. เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงใหผา 
 อัจเจกจวีรผืนนี้แกภิกษุมีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
 พรรษากวา นั่งกระโหยง ประน
      ทานเจาขา ผาอัจเจกจวีรผนืนี้ของข
 ของจําจะสละ. ขาพเจาสละผาอัจเจกจวีรผืนนีแ้กทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามาร
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของภกิษุมีช
 จะสละ. เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรัง่ของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. 
 ทานท้ังหลายพึงใหผาอัจเจกจวีรผ
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประน
 กลาวอยางนีว้า 
      ทาน ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของขาพ
 จะสละ. ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 



                       นิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๑๖๓] อัจเจกจีวร ภิกษุสําคัญวาเปนอัจเจกจีวร เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย 

วงสมัยจวีรกาล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ัคคีย 

ิกัป ภิกษุสําคัญวาวิกัปแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง 

ภิกษุสําคัญวาสละแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง 

 ภิกษุสําคัญวาหายแลว เก็บไวลวงสมัยจวีรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง 

าย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย 

ฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เก็บไวลวงสมัยจวีรกาล, เปนนิสสัคคีย 

 ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย 

กฏ 

ิกษุสําคัญวาอัจเจกจวีร, ตองอาบัติทุกกฏ. 
ยั  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

บัติ. 

ุวิกัป ๑, ภิกษุสละใหไป ๑, จีวรหาย ๑, จีวรฉิบหาย ๑, 
ัย ๑, ภกิษุวิกลจริต ๑, 

บัติแล. 

๙ 

 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อัจเจกจีวร ภิกษุสงสัย เก็บไวล
      อัจเจกจีวร ภิกษุสําคัญวามิใชอัจเจกจีวร เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เก็บไวลวงสมัยจวีรกาล, เปนนิสส
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดว
 อาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดสละ 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมหาย
 อาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมฉบิห
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูไ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูชิงไป
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุก
      จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดสละ บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชอัจเจกจีวร ภ
      ไมใชอัจเจกจีวร ภิกษุสงส
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมใชอัจเจกจีวร ภิกษุสําคัญวาไมใชอัจเจกจีวร  ..., ไมตองอา
                          อนาปตติวาร 
      [๑๖๔] ภิกษุอธิษฐาน ๑, ภิกษ
 จีวรถูกไฟไหม ๑, จีวรถูกชิงเอาไป ๑, ภิกษุถือวิสาสะ ๑, ในภายในสม
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอา
                    ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                          ---------- 
                     ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี 
                        เรื่องภิกษุหลายรูป 



      [๑๖๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ครั้งน้ัน ภิกษุท้ังหลายออกพรรษาแลวยังยับยั้งอยูใน 

าใจวา ภิกษุท้ังหลายไดลาภแลว จึงพากันเท่ียวปลน. ภิกษุ 

ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอยู 
วกบานได. 

ึง่ไวใน 
ยบาง ถูกไฟไหมบาง 

ลาย 

าน 
 คืนเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 

าววา พวกภิกษุเกบ็ไตร 
อยูปราศเกิน ๖ คืน จริงหรือ? 

ิกษุโมฆ- 
กิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน 

บ็ไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืน 
 

ุ 

วามเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ 

 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 เสนาสนะปา. พวกโจรเดือน ๑๒ เข
 ท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
                 ทรงอนุญาตใหเก็บจีวรไวในละแวกบาน 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร
 ในเสนาสนะปา เก็บไตรจีวรผนืใดผืนหนึ่งไวในละแ
      ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุผูอยูใน 
 เสนาสนะปา เก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได, จึงเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหน
 ละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืน. จีวรเหลาน้ัน หายบาง ฉิบหา
 ถูกหนูกัดบาง. ภิกษุท้ังหลายมีแตผาไมดี มีแตจีวรปอน, จึงถามกันข้ึนอยางนี้วา ทานท้ังห
 เพราะเหตุใด พวกทานจึงมีแตผาไมดี มีแตจีวรปอน? ครั้นแลวภิกษุเหลาน้ันไดแจงเรื่องน้ัน 
 แกภิกษุท้ังหลาย. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายจึงเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบ
 แลวอยูปราศเกิน ๖
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้นพระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ข
 จีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลว
      ภิกษุท้ังหลาย ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของพวกภ
 *บุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใช
 ภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันจึงไดเก
 เลา? การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว, โดยท่ีแท การกระทําของภิกษ
 โมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปน 
 อยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                         ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปรยิาย ดังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 
 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ค
 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป



 มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การ 
 ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแก 

าจ 

 ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน 

๑ 

รรษาแลว จะอยูในเสนาสนะปา ท่ีรูกันวาเปนท่ีมี 
 

านได. และปจจัยอะไรๆ เพือ่จะอยูปราศจากจีวรนั้น 
ู 

วันเพ็ญเดือน ๑๒ 
ณมีดิถีเปนท่ีเต็ม ๔ เดือน ในกัตติกมาส. 

วามวา เสนาสนะท่ีช่ือวา ปาน้ันมีระยะไกล ๕๐๐ ช่ัวธนู 

ืน 

เฉพาะหนา คือ ในอาราม อุปจารแหงอาราม มีมนุษยถูกพวกโจร ฆา 

า  ...  ความวา ภิกษุจะยับยั้งอยูในเสนาสนะเห็น 

ือ พอใจอยู. 

ึงเก็บ  ...  ไวในละแวกบานได คือ พึงเก็บไวในโคจรคามโดยรอบได. 
ีวรนั้น จะพึงมีแกภิกษุนั้น คือ 

 เรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอําน
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๔๘. ๙. อน่ึง ภิกษุจําพ
 รังเกียจ มีภยัจําเพาะหนา ตลอดถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒, ปรารถนาอยู พึงเก็บจีวร ๓
 ผืนๆ ใดผืนหนึ่งไวในละแวกบ
 จะพึงมีแกภิกษุนั้น, ภิกษุนั้นพึงอยูปราศจากจีวรนั้นได ๖ คืนเปนอยางยิ่ง, ถาเธออย
 ปราศยิ่งกวาน้ัน เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                      เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๖๖] บทวา อนึ่ง  ...  จําพรรษาแลว คือ ภิกษุออกพรรษาแลว. 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ตรงกับวันปุร
      คําวา เสนาสนะปา เปนตน ค
 เปนอยางนอย. 
      ท่ีช่ือวา เปนท่ีรังเกียจ คือ ในอาราม อุปจารแหงอาราม มีสถานท่ีอยู ท่ีกิน ท่ีย
 ท่ีนั่ง ท่ีนอน ของพวกโจรปรากฏอยู. 
      ท่ีช่ือวา มีภัย
 ปลน ทุบตี ปรากฏอยู. 
      คําวา ภิกษุ  ...  จะอยูในเสนาสนะป
 ปานน้ัน. 
      บทวา ปรารถนาอยู ค
      คําวา จีวร ๓ ผืนๆ ใดผืนหนึ่ง ไดแก ผาสังฆาฏิ ผาอุตราสงค หรือผาอนัตรวาสก. 
      คําวา พ
      คําวา และปจจัยอะไรๆ เพือ่จะอยูปราศจากจ
 มีเหตุ มีกิจจําเปน. 
      คําวา ภิกษุนั้นพึงอยูปราศจากจีวรนั้นได ๖ คืนเปนอยางยิ่ง ความวา พึงอยู 



 ปราศจากไดเพียง ๖ คืนเปนอยางมาก. 
      บทวา เวนไวแตภิกษุไดสมมติ คือ ยกเวนภกิษุผูไดรับสมมติ. 

สสัคคีย 
 หรือบุคคล. 

าบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

จา อยูปราศแลวเกิน ๖ คืนเปนของจําจะสละ 

 ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

ษุมีช่ือนี้เปนของจําจะสละ. 

วา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา 
จา อยูปราศแลวเกิน ๖ คืน เปนของจําจะสละ 

ารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

องจําจะสละ. 

ื่อนี้. 

มมือ 

ราศแลวเกิน ๖ คืน เปนของจําจะสละ เวน 

ึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรท่ีเสียสละ 

      คําวา ถาเธออยูปราศยิ่งกวาน้ัน ความวา เมื่ออรุณท่ี ๗ ข้ึนมา, จีวรนั้นเปนนิ
 คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กร
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเ
 เวนไวแตภิกษุไดสมมติ. ขาพเจาสละจีวรนี้แกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิก
 เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุ 
 มีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก 
 พรรษาก
      ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเ
 เวนไวแตภิกษุไดสมมติ. ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสาม
 ใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนีข้องภิกษุมีช่ือนี ้เปนข
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุมีช
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประน
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน จีวรผนืนี้ของขาพเจา อยูป
 ไวแตภิกษุไดสมมติ. ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหจีวรผนืนี้แกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 



                         นิสสัคคิยปาจิตตีย 
      [๑๖๗] จีวรเกิน ๖ คืน ภิกษุสําคัญวาเกิน อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปน 

. 
าศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคีย ตอง 

ังไมถึง อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคีย 

 ภิกษุสําคัญวาถอนแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปน 

ภิกษุสําคัญวาสละแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปน 

ว อยูปราศ เวนไวแตภกิษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคีย 

าฉิบหายแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปน 

ม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, 

ัญวาถูกชิงไปแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปน 

าคัญวาเกิน  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
ิกษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

มตองอาบัติ. 

รี ๑, ภิกษุอยูปราศไมถึง ๖ ราตรี ๑, ภิกษุอยูปราศ ๖ ราตรี 
ุสละใหไป ๑, 

ถูกไฟไหม ๑, จีวรถูกชิงเอาไป ๑, ภิกษุถือวสิาสะ ๑, ภิกษุ 

 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
      จีวรเกิน ๖ คืน ภิกษุสงสัย อยูปร
 อาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรเกิน ๖ คืน ภิกษุสําคัญวาย
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดถอน
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมไดสละ 
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแล
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมฉบิหาย ภิกษุสําคัญว
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูไฟไห
 เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวรยังไมถกูชิงไป ภิกษุสําค
 นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุไมไดสละ บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      จีวรยังไมถงึ ๖ ราตรี ภิกษุสํ
      จีวรยังไมถงึ ๖ ราตรี ภ
                          ไมตองอาบัติ 
      จีวรยังไมถงึ ๖ ราตรี ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ๖ ราตรี บรโิภค, ไ
                          อนาปตติวาร 
      [๑๖๘] ภิกษุอยูปราศ ๖ ราต
 แลวกลับมายังคามสีมา อยูแลวหลีกไป ๑, ภิกษุถอนเสียภายใน ๖ ราตรี ๑, ภิกษ
 จีวรหาย ๑, จีวรฉิบหาย ๑, จีวร
 ไดสมมติ ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 
                    ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                          ---------- 
                    ๓. ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 



      [๑๖๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 
ั้งน้ัน ในพระนครสาวัตถี มีชาวบานหมูหนึ่ง 

งฆ ดวยต้ังใจวาจักใหฉันแลวจึงใหครองจีวร ณ เวลาเดียวกัน 
มูนั้นวา 

ัยพวกทาน เห็นอยูแตพวกทาน จึง 
 

มท้ังจีวรไวถวายพระสงฆ, แตไมทราบวา 
ทานจงนอม 

 มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตาง 
อง 

บทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 

ลาย ขาววา พวกเธอรู 
ยสงฆมาเพ่ือตน จรงิหรือ? 

รกระทําของพวกเธอน่ัน 
ได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได 

งจะถวายสงฆมาเพ่ือตนเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไป 
ว, 

ส 

 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร
 จัดภัตตาหารพรอมท้ังจวีรไวถวายส
 นั้นแล. พระฉัพพัคคียไดเขาไปหาชาวบานหมูนั้น ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีกะชาวบานห
 ทานท้ังหลาย ขอพวกทานจงใหจีวรเหลาน้ีแกพวกอาตมา. 
      ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา พวกกระผมจะถวายไมได เพราะพวกกระผม จัด 
 ภิกษาหารพรอมท้ังจีวรไวถวายพระสงฆทุกป. พระฉัพพัคคียกลาววา ดูกรทานท้ังหลาย ทายก 
 ของสงฆมีมาก, ภัตตาหารของสงฆก็มีมาก, พวกอาตมาอาศ
 อยูในท่ีนี้. ถาพวกทานไมใหแกพวกอาตมา, เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาจักใหแกพวกอาตมา, ขอ
 พวกทานจงใหจีวรเหลาน้ี แกพวกอาตมาเถิด. 
      เมื่อชาวบานหมูนั้น ถูกพระฉัพพัคคียแคนไค จึงไดถวายจวีรตามท่ีไดจัดไวแก 
 พระฉัพพัคคียแลวอังคาสพระสงฆเฉพาะภัตตาหาร. 
      บรรดาภิกษุท่ีทราบวา เขาจัดภัตตาหารพรอ
 เขาไดถวายจีวรแกพระฉัพพัคคียไปแลว จึงไดกลาวอยางนีว้า ทานท้ังหลาย ขอพวก
 ถวายจีวรแกพระสงฆเถิด. 
      ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา จีวรตามท่ีไดจัดไวไมมี, เพราะพระคุณเจาเหลา 
 พระฉัพพัคคียนอมไปเพื่อตนแลว. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียรูอยู จึงไดนอมลาภท่ีเขานอมไวเปนข
 จะถวายสงฆมาเพ่ือตนเลา? แลวกรา
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังห
 อยู นอมลาภท่ีเขานอมไวเปนของจะถวา
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย กา
 ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไม
 นอมลาภท่ีเขานอมไวเปนขอ
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแล
 โดยท่ีแท การกระทําของพวกเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใ
 และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                         ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังน้ีแลว ตรสัโทษแหงความ 



 เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ 
นคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย 

๑ 
ุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ 

ุมชนท่ี 

ี่เขานอมไวเปนของจะถวายสงฆมา 

ีย จบ. 

ามวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มชีาติอยางใด 
างใด มีธรรมเครือ่งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน 

มัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง  ...  ใด. 

ภิกษุ 
ุ 

นผูเจริญ. 

สมบท 
รียง 
 

าภ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขาร อันเปนปจจัยของภิกษุ 

า 

 คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเป
 ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ 
 เพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน 
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัย 
 อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ 
 เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษ
 บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของช
 ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหง 
 พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๔๙. ๑๐. อน่ึง ภิกษุใด รูอยู นอมลาภท
 เพื่อตน, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. 
                      เรื่องพระฉัพพัคค
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๑๗๐] บทวา อนึ่ง  ...  ใด คว
 มีช่ืออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอย
 เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปน
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะ 
 อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาท่ีถูกทําลายแลว. ช่ือวา 
 โดยสมญา. ช่ือวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหภิกิขุ. ช่ือวา ภิกษ
 เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเป
 ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ 
 เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอปุ
 ใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุท่ีสงฆพรอมเพ
 กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อนัไมกาํเริบ ควรแกฐานะ นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรงประสงค
 ในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรอืคนอื่นบอกเธอ หรือเจาตัวบอก. 
      ท่ีช่ือวา เปนของจะถวายสงฆ ไดแก ของท่ีเขาถวายแลว บริจาคแลว แกสงฆ. 
      ท่ีช่ือวา ล
 ไข โดยท่ีสุด แมกอนแหงจรุณ ไมชําระฟน ดายชายผา. 
      ท่ีช่ือวา ท่ีเขานอมไว คือเขาไดเปลงวาจาไววา จักถวาย จักกระทํา, ภิกษุนอมม



 เพื่อตนในประโยคที่ทํา. เปนทุกกฏ. ไดมา. เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละ 
 แกสงฆ คณะ หรือบุคคล. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละลาภน้ัน อยางนี้:- 
                           วิธีเสียสละ 
                         เสียสละแกสงฆ 

าบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา 
อยางนี้วา 

นของจะถวายสงฆ. ขาพเจารูอยู นอมมา 

ฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนลาภท่ีเสีย- 

ี้เปนของจําจะสละ. 

 
วา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา 

นของจะถวายสงฆ. ขาพเจารูอยู นอมมา 

ารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนลาภท่ีเสีย 

งจําจะสละ. 

มมือ 

จะถวายสงฆ. ขาพเจารูอยู นอมมาเพื่อตน 

ึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละน้ัน พึงรับอาบัติ พึงคืนลาภท่ีเสียสละ 

ว นอมมาเพื่อตน, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ 

      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กร
 นั่งกระหยงประนมมือ กลาว
      ทานเจาขา ลาภน้ีเขานอมไปเป
 เพื่อตน เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละลาภน้ีแกสงฆ. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผู
 สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ลาภน้ีของภิกษุมีช่ือน
 เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆพึงใหลาภนี้แกภิกษุ 
 มีช่ือน้ี. 
                         เสียสละแกคณะ 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
 พรรษาก
      ทานเจาขา ลาภน้ีเขานอมไปเป
 เพื่อตน เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละลาภน้ีแกทานท้ังหลาย. 
      ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสาม
 สละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
      ทานท้ังหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ลาภน้ีของภิกษุมีช่ือนี้ เปนขอ
 เธอสละแลวแกทานท้ังหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานท้ังหลายถึงท่ีแลว. ทาน 
 ท้ังหลายพึงใหลาภน้ีแกภิกษุมช่ืีอน้ี. 
                         เสียสละแกบุคคล 
      ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหน่ึง หมผาอุตราสงคเฉวยีงบา นั่งกระหยงประน
 กลาวอยางนีว้า:- 
      ทาน ลาภน้ีเขานอมไปเปนของ
 เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละลาภน้ีแกทาน. 
      ครั้นสละแลวพ
 ใหดวยคําวา ขาพเจาใหลาภน้ีแกทาน ดังน้ี. 
                           บทภาชนีย 
                       นิสสัคคิยปาจิตตีย 
      ลาภท่ีเขานอมไว ภิกษุสําคัญวาเขานอมไ



 ปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      ลาภท่ีเขานอมไว ภิกษุสงสัย นอมมาเพื่อตน, ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 

สําคัญวาเขาไมไดนอมไว นอมมาเพื่อตน, ไมตองอาบัติ. 

ิกษุนอมมาเพือ่สงฆหมูอื่นกด็ี เพื่อเจดียก็ด,ี ตองอาบัติ 

ดีย ภิกษุนอมมาเพือ่เจดียอื่นก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อคณะก็ดี 

ี่เขานอมไวเพือ่บุคคล ภิกษุนอมมาเพื่อบุคคลอื่นก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อคณะก็ดี 

าคัญวาเขานอมไว นอมมาเพื่อตน, ตองอาบัติทุกกฏ. 

ิ 

ามวา จะถวายท่ีไหน ดังน้ี บอกแนะนําวา ไทยธรรมของ 
ือ 

ุรูปใด ก็จงถวายในท่ีนั้น หรือภิกษุรูปนั้นเถดิดั่งน้ี ๑, ภิกษุ 

มีแผลหยอนหา 
วยเภสัช 

าบนํ้าฝน 
 

อดายมาเอง 
ทอจีวร 

รังเกียจ และ 
เปนของสงฆ 

      ลาภท่ีเขานอมไว ภิกษุ
                             ทุกกฏ 
      ลาภท่ีเขานอมไวเพือ่สงฆ ภ
 ทุกกฏ. 
      ลาภท่ีเขานอมไวเพือ่เจ
 เพื่อบุคคลก็ดี. ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ลาภท
 เพื่อเจดียก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ลาภท่ีเขาไมไดนอมไว ภกิษุสํ
      ลาภท่ีเขาไมไดนอมไว ภกิษุสงสัย  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ลาภท่ีเขาไมไดนอมไว ภกิษุสําคัญวา เขาไมไดนอมไว นอมมาเพื่อตน, ไมตองอาบัต
                          อนาปตติวาร 
      [๑๗๑] ภิกษุอันพวกทายกถ
 พวกทาน พึงไดรับการใชสอย พึงไดรับการปฏิสังขรณ หรือพึงต้ังอยูไดนาน ในท่ีใด ก็หร
 จิตของพวกทานเลื่อมใสในภิกษ
 วิกลจริต ๑, ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 
                    ปตตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                   นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคท่ี ๓ จบ. 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
      ๑. ปตตสิกขาบท             วาดวยบาตร 
      ๒. อูนปญจพันธนสิกขาบท     วาดวยบาตร
      ๓. เภสัชชสิกขาบท           วาด
      ๔. วัสสิกสาฏิกสิกขาบท      วาดวยผาอ
      ๕. จีวรอัจฉนิทนสิกขาบท     วาดวยการใหจีวรแลวชิงเอามา
      ๖. สุตตวิญญัตติสิกขาบท     วาดวยการข
      ๗. เปสการสิกขาบท           วาดวยการส่ังชางหูก ให
      ๘. อัจเจกจวีรสิกขาบท       วาดวยอัจเจกจวีร 
      ๙. สาสังกสิกขาบท           วาดวยเสนาสนะปาเปนท่ีมี
      ๑๐. ปริณตสิกขาบท           วาดวยการนอมลาภ ท่ีเขาจะถวาย



      รวม ๑๐ สิกขาบทเหลาน้ี พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลวดังน้ีแล. 

ึ้นแสดง 
๐ สิกขาบทเหลาน้ันวา 

ิ์แลวหรอื? ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบรสิุทธ์ิ 
ลาย 

ฑ 
ีย ๙๒ สิกขาบทเหลาน้ีแล มาสูอุเทศ 

รคท่ี ๑ 
ี่ ๑ 

ะภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 
รั้งน้ัน พระหัตถกะศากยบุตรเปนคนพูดสับปรับ 

ธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อน 

พวก 
ื่อนเรือ่งอื่น กลาวเท็จ 

 ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
ดกลาว 

าวเท็จท้ังๆ ท่ีรูอยู 

ราะ 

                            บทสรุป 
      [๑๗๒] ทานท้ังหลาย ธรรม คือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ขาพเจายกข
 แลวแล. ขาพเจาขอถามทานท้ังหลายในธรรม คือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓
 ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ
 แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? ทานท้ังห
 เปนผูบริสุทธิ์แลว ในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลาน้ี เหตุนั้นจึงน่ิง, ขาพเจา 
 ทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                        นิสสัคคิยกัณฑ จบ. 
                          ---------- 
                          ปาจิตติยกัณ
     ทานท้ังหลาย อนึ่ง ธรรมคือปาจิตต
                        ปาจิตตีย วร
                   ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท
                     เรื่องพระหัตถกะศากยบุตร 
      [๑๗๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพร
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ค
 ทานเจรจาอยูกบัพวกเดียรถีย กลาวปฏิเส
 เรื่องอืน่ กลาวเท็จท้ังๆ ท่ีรูอยู พูดนัดหมายไวแลว ทําใหคลาดเคลื่อน. 
      พวกเดียรถยีพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน พระหัตถกะศากยบุตร เจรจาอยูกับ 
 พวกเรา จึงไดกลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรือ่งอื่น กลาว 
 เท็จท้ังๆ ท่ีรูอยู พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคลื่อนเลา?. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินเดียรถยีพวกนั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู จึงเขาไปหาพระหัตถ- 
 *กะศากยบุตรถึงสํานัก ครั้นแลวไดถามพระหัตถกะวา อาวโุสหัตถกะ ขาววา ทานเจรจาอยูกับ
 เดียรถีย กลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอืน่กลบเกล
 ท้ังๆ ท่ีรูอยู พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคลื่อน จรงิหรอื?. 
      พระหัตถกะศากยบุตรตอบวา อาวุโสท้ังหลาย ข้ึนช่ือวาพวกเดียรถียเหลาน้ี เราตอง 
 เอาชนะดวยวิธใีดวิธีหนึ่ง เราไมควรใหความชนะแกเดียรถียพวกนั้น. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระหัตถกะศากยบุตร เจรจาอยูกับพวกเดียรถีย จงึไ
 ปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอืน่กลบเกลื่อนเรือ่งอื่น กล
 พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคลื่อนเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพ



 เหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม พระหัตถกะศากยบุตรวา จริงหรือหัตถกะ ขาววา เธอเจรจา 
าวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรือ่งอื่น 

เธอเจรจาอยูกับพวกเดียรถีย 
นกลบเกลื่อนเรือ่งอื่น กลาวเท็จท้ังๆ 

ใหคลาดเคลื่อนเลา? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ 
ี่แท 
น 

คนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม 
 ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน 

 

ม 
อาสวะอันจะบังเกิดใน 

๑ 

าะสัมปชามุสาวาท. 

ค 
ียงท่ีเปลง ถอยคําเปนแนวทาง 

 ของบุคคลผูจงใจจะพูดใหคลาดจากความจริง ไดแก 
 ไมเห็น พูดวาขาพเจาเห็น ๑, ไมไดยิน พูดวาขาพเจา 

มเห็น ๑, 

 อยูกับพวกเดียรถีย กลาวปฏิเสธแลวรับ กล
 กลาวเท็จท้ังๆ ท่ีรูอยู พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคลื่อน?. 
      พระหัตถกะศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน 
 จึงไดกลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่
 ท่ีรูอยู พูดนัดหมายไวแลวทํา
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว, โดยท
 การกระทําของเธอน่ัน เปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเป
 อยางอื่นของชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว. 
                         ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคครั้นทรงติเตียนพระหัตถกะศากยบุตร โดยอเนกปรยิายดังน้ีแลว ตรัส 
 โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปน
 สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน
 บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการท่ีนาเลื่อมใส การไม
 สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน 
 ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อข
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกัน
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม 
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๐. ๑. เปนปาจิตตียในเพร
                   เรื่องพระหัตถกะศากยบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภัง
      [๑๗๔] ท่ีช่ือวา สัมปชานมุสาวาท ไดแก วาจา เส
 การเปลงวาจา เจตนาท่ีใหเขาเขาใจทางวาจา
 คําพูดของอนารยชน ๘ อยาง คือ
 ไดยิน ๑, ไมทราบ พูดวาขาพเจาทราบ ๑, ไมรู พูดวาขาพเจารู ๑, เห็น พูดวาขาพเจาไ
 ไดยิน พูดวาขาพเจาไมไดยิน ๑, ทราบ พูดวาขาพเจาไมทราบ ๑, รู พูดวาขาพเจาไมรู ๑. 



                           บทภาชนีย 
      [๑๗๕] ท่ีช่ือวา ไมเห็น คือ ไมเห็นดวยตา. 
      ท่ีช่ือวา ไมไดยิน คือ ไมไดยินดวยหู. 
      ท่ีช่ือวา ไมทราบ คือ ไมไดสูดดมดวยจมูก, ไมไดลิ้มดวยลิ้น, ไมไดสัมผัสดวยกาย. 

ูก, ไดลิ้มดวยลิ้น, ไดสัมผัสดวยกาย. 

ๆ ท้ังท่ีรู 

ูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตน 
เท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว, 

าง 
ิปาจิตตีย. 

ามถูกใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าง 
อาบัติปาจิตตีย. 

ตองอาบัติ 

..., 
 ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 

      ท่ีช่ือวา ไมรู คือ ไมรูดวยใจ. 
      ท่ีช่ือวา เห็น คือ เห็นดวยตา. 
      ท่ีช่ือวา ไดยิน คือ ไดยินดวยหู. 
      ท่ีช่ือวา ทราบ คือ ไดสูดดมดวยจม
      ท่ีช่ือวา รู คือ รูดวยใจ. 
                   อาการของการกลาวเท็จ
                         ไมเห็น-วาเห็น 
      [๑๗๖] ไมเห็น ภิกษุรูอย
 เธอรูวาจักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาวก็รูวากลาว
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 
 จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว, ๔ อําพร
 ความเห็น, ตองอาบัต
      ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 
 จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากําลังกลาวเท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว, ๔ 
 อําพรางความเห็น, ๕ อําพรางคว
      ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 
 จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จแลว, ๔ อําพร
 ความเห็น, ๕ อําพรางความถกูใจ, ๖ อําพรางความชอบใจ, ตอง
      ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบ้ืองตนเธอรูวา 
 จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวากลาวเท็จ, ๔ อําพราง 
 ความเห็น, ๕ อําพรางความถกูใจ, ๖ อําพรางความชอบใจ, ๗ อําพรางความจริง, 
 ปาจิตตีย. 
                       ไมไดยิน-วาไดยิน 
      ไมไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  
 ดวยอาการ
                       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 วาเห็น และไดยิน 

วย 
อง 

.., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง 

อาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

 ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

วยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง 

าง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

วยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง 

อาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

      [๑๗๗] ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็นและไดยินดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ด
 อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ต
 อาบัติปาจิตตีย. 
                     ไมเห็น วาเห็น และทราบ 
      ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อยาง  .
 อาบัติปาจิตตีย. 
                       ไมเห็น วาเห็น และรู 
      ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ..., ดวย
 ปาจิตตีย. 
                   ไมเห็น วาเห็น ไดยนิ และทราบ 
      ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                    ไมเห็น วาเห็น ไดยิน และรู 
      ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อยาง  ..., ด
 อาบัติปาจิตตีย. 
                  ไมเห็น วาเห็น ไดยนิ ทราบ และรู 
      ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน ทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ ๔ อย
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                    ไมไดยิน วาไดยิน และทราบ 
      ไมไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อยาง  ..., ด
 อาบัติปาจิตตีย. 
                      ไมไดยิน วาไดยนิ และรู 
      ไมไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ..., ดวย
 ปาจิตตีย. 



                     ไมไดยิน วาไดยนิ และเห็น 
      ไมไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง 

าง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

าร ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

าง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง 

.., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง 

.., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตอง 

 อาบัติปาจิตตีย. 
                   ไมไดยิน วาไดยิน ทราบ และรู 
      ไมไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ ๔ อย
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                  ไมไดยิน วาไดยิน ทราบ และเห็น 
      ไมไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ ๔ อยาง  
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                 ไมไดยิน วาไดยิน ทราบ รู และเห็น 
      ไมไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ รู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ ๔ อยาง  
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                      ไมทราบ วาทราบ และรู 
      ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ..., ดวยอาก
 ปาจิตตีย. 
                     ไมทราบ วาทราบ และเห็น 
      ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อย
 อาบัติปาจิตตีย. 
                    ไมทราบ วาทราบ และไดยิน 
      ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อยาง  .
 อาบัติปาจิตตีย. 
                    ไมทราบ วาทราบ รู และเห็น 
      ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อยาง  .
 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 

าง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

 ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

วยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

วยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

, ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

, ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

 ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

าร ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

 อาบัติปาจิตตีย. 
                 ไมทราบ วาทราบ รู เห็น และไดยิน 
      ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู เห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ ๔ อย
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                        ไมรู วารู และเห็น 
      ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ 
 อยาง  ..., ดวยอาการ
 ปาจิตตีย. 
                       ไมรู วารู และไดยิน 
      ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ 
 อยาง  ..., ด
 ปาจิตตีย. 
                       ไมรู วารู และทราบ 
      ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ 
 อยาง  ..., ด
 ปาจิตตีย. 
                     ไมรู วารู เห็น และไดยิน 
      ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ...
 ปาจิตตีย. 
                     ไมรู วารู เห็น และทราบ 
      ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ...
 ปาจิตตีย. 
                   ไมรู วารู เห็น ไดยนิ และทราบ 
      ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น ไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                         เห็น วาไมเห็น 
      [๑๗๘] เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ..., ดวยอาก
 ปาจิตตีย. 



                        ไดยิน วาไมไดยิน 
      ไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., 

 ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ิน 

ติั 

 ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 และทราบ 
ร 

ติั 

วยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

าง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

 
..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 ดวยอาการ
                        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 วาไดย
      [๑๗๙] เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
                          เห็น วาทราบ 
      เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ
                           เห็น วารู 
      เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                      เห็น วาไดยิน
      เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอากา
 ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
                       เห็น วาไดยิน และรู 
      เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ 
 อยาง  ..., ด
 ปาจิตตีย. 
                     เห็น วาไดยิน ทราบ และรู 
      เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อย
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                         ไดยิน วาทราบ 
      ไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,
 ดวยอาการ ๕ อยาง  



                           ไดยิน วารู 
      ไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          ไดยิน วาเห็น 

., 

ู 

ติั 

, ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

าง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 

.., 

 
 

็น 

, ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติ 

      ไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ..
 ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                       ไดยิน วาทราบ และร
      ไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
                      ไดยิน วาทราบ และเห็น 
      ไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ...
 ปาจิตตีย. 
                     ไดยิน วาทราบ รู และเห็น 
      ไดยิน ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อย
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ทราบ วารู 
      ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ..., 
 ดวยอาการ ๕ อยาง  
                          ทราบ วาเห็น
      ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  .
 ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                         ทราบ วาไดยิน
      ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ ๔ อยาง  ...,
 ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                       ทราบ วารู และเห
      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 และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวยอาการ 
 ๔ อยาง  ...



 ปาจิตตีย. 
                     ทราบ วารู เห็น และไดยิน 
      ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง  ..., ดวย 
 อาการ ๔ อยาง  ..., ดวยอาการ ๕ อยาง  ..., ดวยอาการ ๖ อยาง  ..., ดวยอาการ ๗ อยาง  ..., 

..,  ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 

., 

. 
ดยิน 

ัติ 

วยอาการ ๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อยาง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ 

าง ...,  ดวยอาการ ๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อยาง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง ..., 

ห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวยอาการ ๔ อยาง ...,  ดวยอาการ 
าง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง ...,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 

 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           รู วาเห็น 
      รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ..., 
 ดวยอาการ ๕ อยาง .
                           รู วาไดยิน
      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 และไ
      รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวยอาการ 
 ๔ อยาง ...,  ดวยอาการ ๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อยาง ...,  ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
                       รู วาเห็น และทราบ 
      รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวยอาการ ๔ 
 อยาง ...,  ด
 ปาจิตตีย. 
                     รู วาเห็น ไดยิน และทราบ 
      รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ดวย 
 อาการ ๔ อย
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          เห็น-สงสัย 
      [๑๘๐] เห็น ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวาเห็น จําไมไดวาเห็น หลงลืมวาเห็น รูอยู 
 กลาวเท็จวา ขาพเจาเ
 ๕ อยาง ...,  ดวยอาการ ๖ อย
      ...  ขาพเจาเห็น และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจาเห็น และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจาเห็น ไดยิน และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจาเห็น ไดยิน และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย



      ...  ขาพเจาเห็น ไดยิน ทราบ และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ดยิน หลงลืมวาไดยนิ รูอยู 
วยอาการ ๔ อยาง ..., ดวย 

 อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าจิตตีย. 
าจิตตีย. 

 หลงลืมวาทราบ รูอยูกลาว 
 อยาง ..., ดวยอาการ ๕ 

, ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ีย. 
ิตตีย. 

ู รูอยูกลาวเท็จวา ขาพเจารู 
การ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ 

ยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ตีย. 
ิปาจิตตีย. 

ลั้ง คือพูดเร็วไป ช่ือวาพูดพลาด 
, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตอง 

                         ไดยิน - สงสัย 
      ไดยิน ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวาไดยิน จาํไมไดวาไ
 กลาวเท็จวา ขาพเจาไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,  ด
 อาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖
      ...  ขาพเจาไดยิน และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจาไดยิน และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจาไดยิน ทราบ และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจาไดยิน ทราบ และเห็น ..., ตองอาบัติป
      ...  ขาพเจาไดยิน ทราบ รู และเห็น ..., ตองอาบัติป
                         ทราบ - สงสัย 
      ทราบ ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวาทราบ จําไมไดวาทราบ
 เท็จวา ขาพเจาทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔
 อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ...
      ...  ขาพเจาทราบ และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจาทราบ และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจาทราบ รู และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจาทราบ รู และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตต
      ...  ขาพเจาทราบ รู เห็น และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจ
                           รู - สงสัย 
      รู ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวารู จําไมไดวารู หลงลืมวาร
 และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอา
 ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อ
      ...  ขาพเจารู และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจารู และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจารู เห็น และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ...  ขาพเจารู เห็น และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิต
      ...  ขาพเจารู เห็น ไดยิน และทราบ ..., ตองอาบัต
                          อนาปตติวาร 
      [๑๘๑] ภิกษุพูดพลั้ง ๑, ภกิษุพูดพลาด ๑, [ช่ือวาพูดพ
 คือต้ังใจวาจักพูดคําอื่น แตกลับพูดไปอีกอยาง] ภิกษุวิกลจรติ ๑
 อาบัติแล. 
                   มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                        ------------- 



                   ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 

ผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีล 

ูมีศีลเปนท่ีรัก คือ ดาวา สบประมาท กระทบกําเนิดบาง 
าง 

ภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก คือดาวาสบประมาทกระทบกําเนิดบาง ช่ือบาง วงศ- 
ี่ทราม 

ียวา จริงหรือภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 
วเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก คือดาวา 

ุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงได 
ทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก คือดาวา 

าง ช่ือบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง 
นไป 
มใสแลว ..., 

คําน้ีกระพราหมณนั้นวา 
นกับเศรษฐีดวยทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณวา โคถึกของขาพเจา 

กูเกวียน ๑๐๐ เลมใหเนื่องกัน เทียมโคถึก 

                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๑๘๒] โดยสมัยนั้นพระ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. คร
 เปนท่ีรัก กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผ
 ช่ือบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบ
 คําดาท่ีทรามบาง. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย ทะเลาะกับภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก จึงได 
 กลาวเสียดแทงพวก
 *ตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาท
 บางเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคค
 ทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก กลา
 สบประมาท กระทบกําเนิดบาง ช่ือบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง 
 รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาท่ีทรามบาง? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุร
 ทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก กลาวเสียดแ
 สบประมาท กระทบกําเนิดบ
 รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาท่ีทรามบาง? การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเป
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อ
 ครั้นแลวทรงกระทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุท้ังหลายดังตอไปนี้:- 
                        เรื่องโคนันทิวิสาล 
      [๑๘๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว. พราหมณคนหน่ึงในเมืองตักกสิลา 
 มีโคถึกตัวหนึง่ช่ือนันทิวิสาล. ครั้งน้ันโคถึกช่ือนันทิวิสาล ไดกลาว
 ขาแตทานพราหมณ ทานจงไปพนั
 จักลากเกวียน ๑๐๐ เลมท่ีผูกเน่ืองกันไปได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย จึงพราหมณนั้นไดทําการพนันกับเศรษฐีดวยทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณวา 
 โคถึกของขาพเจาจักลากเกวียน ๑๐๐ เลมท่ีผูกเนื่องกันไปได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้นแลวพราหมณไดผ



 นันทิวิสาลเสร็จแลว ไดกลาวคําน้ีวา จงฉุดไป เจาโคโกง จงลากไป เจาโคโกง. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ัน โคถึกนันทิวิสาลไดยืนอยูในท่ีเดิมนั่นเอง. 

ทานพราหมณ 

าะเจาทําใหเราตองแพ เสียทรัพยไป ๑,๐๐๐ กษาปณ นั่นละซิ เจาตัวดี. 

ึ่ง จงพนันกับเศรษฐีดวยทรัพย ๒,๐๐๐ กษาปณวา โคถึกของขาพเจา 
าโกง. 

 

ตถอยคําเปนท่ีจําเริญใจ, 

กลาวถอยคําเปนท่ีจําเริญใจ, 

ดา คําสบประมาทก็มิไดเปนท่ีพอใจของเรา 
ระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไป 

 หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 

ค 
แทงใหเจ็บใจดวยอาการ ๑๐ อยาง คือ 

๑ โรค ๑ รูปพรรณ ๑ กิเลส ๑ อาบัติ ๑ 

      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พราหมณนั้นแพพนัน เสียทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณแลว 
 ไดซบเซา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตอมา โคถึกนันทิวิสาลไดถามพราหมณนั้นวา ขาแต
 เหตุไรทานจึงซบเซา? 
      พ. ก็เพร
      น. ขาแตทานพราหมณ ก็ทานมาเรียกขาพเจาผูไมโกง ดวยถอยคําวาโกงทําไมเลา? 
 ขอทานจงไปอีกครั้งหน
 จักลากเกวียน ๑๐๐ เลมท่ีผูกเน่ืองกันไปได แตอยาเรียกขาพเจาผูไมโกง ดวยถอยคําว
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทันใดน้ันแล พราหมณนั้นไดพนันกับเศรษฐีดวยทรัพย ๒,๐๐๐ 
 กษาปณวา โคถึกของขาพเจาจักลากเกวียน ๑๐๐ เลมท่ีผูกเนื่องกันไปได. ครั้นแลวไดผูกเกวียน
 ๑๐๐ เลมใหเนือ่งกัน เทียมโคถึกนันทิวิสาลแลวไดกลาวคําน้ีวา เชิญฉุดไปเถิด พอรูปงาม 
 เชิญลากไปเถิด พอรูปงาม. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล โคถึกนันทิวิสาลไดลากเกวียน ๑๐๐ เลม ซึ่งผูกเนื่องกัน 
 ไปไดแลว. 
      [๑๘๔] บุคคลกลาวควรแ
      ไมควรกลาวถอยคําอันไมเปนท่ีจําเริญใจ ในกาลไหน ๆ. 
      เพราะเม่ือพราหมณ
      โคถึกนันทิวิสาลไดลากเกวียนหนักไป, 
      ยังพราหมณนั้นใหไดทรัพย, และไดดีใจเพราะพราหมณ 
      ไดทรัพยโดยการกระทําของตนน้ันแล. 
      [๑๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมครั้งน้ัน คํา
 ไฉน ในบัดนี้ คําดา คําสบประมาท จักเปนท่ีพอใจเลา? การก
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๑. ๒. เปนปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภัง
      [๑๘๖] ท่ีช่ือวา โอมสวาท ไดแกคําพูดเสียด
 ชาติ ๑ ช่ือ ๑ โคตร ๑ การงาน ๑ ศิลป 
 คําดา ๑. 
                           บทภาชนีย 



      [๑๘๗] ท่ีช่ือวา ชาติ ไดแกชาติ ๒ คือ ชาติทราม ๑ ชาติอุกฤษฏ ๑. 
      ท่ีช่ือวา ชาติทราม ไดแกชาติคนจัณฑาล ชาติคนจักสาน ชาติพราน ชาติคน 

ี้ช่ือวาชาติทราม. 
. 

ัณณกะ ธนิฏฐกะ สวิฏฐกะ 
 

ี่เขา 

 

ศตระกูลทราม ไดแกวงศตระกูลภารทวาชะ, ก็หรือวงศตระกูลท่ีเขา 
ูล 

หยาม 
ดชัง ไมดูหม่ิน นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวา วงศตระกูลอุกฤษฏ. 

 
ื่อวา งาน 

 วิชาการชางทราม ไดแก วิชาการชางจักสาน, วิชาการชางหมอ วชิาการ 
หยาม 

 ไมนับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวาวิชาการชางทราม. 

 ชางหนัง ชาติคนเทดอกไม น
      ท่ีช่ือวา ชาติอุกฤษฏ ไดแกชาติกษัตริย ชาติพราหมณ นี้ช่ือวาชาติอุกฤษฏ
      [๑๘๘] ท่ีช่ือวา ช่ือ ไดแกช่ือ ๒ คือ ช่ือทราม ๑ ช่ืออุกฤษฏ ๑. 
      ท่ีช่ือวา ช่ือทราม ไดแก ช่ืออวกัณณกะ  ชวก
 กุลวัฑฒกะ, ก็หรือช่ือท่ีเขาเยยหยัน เหยียดหยาม เกลียดชัง ดูหมิ่น ไมนับถือกันในชนบท
 นั้นๆ นี้ช่ือวาช่ือทราม. 
      ช่ือวา ช่ืออุกฤษฏ ไดแกช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องดวยพุทธะ ธัมมะ สังฆะ, ก็หรือช่ือท
 ไมเยยหยัน ไมเหยียดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหมิ่น นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวา 
 ช่ืออุกฤษฏ. 
      [๑๘๙] ท่ีช่ือวา โคตร ไดแกวงศตระกูล มี ๒ คือ วงศตระกูลทราม ๑ วงศตระกูล
 อุกฤษฏ ๑. 
      ท่ีช่ือวา วง
 เยยหยัน เหยียดหยาม เกลียดชัง ดูหม่ิน ไมนับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวาวงศตระก
 ทราม. 
      ท่ีช่ือวา วงศตระกูลอุกฤษฏ ไดแกวงศตระกูลโคตมะ วงศตระกูลโมคคัลลานะ 
 วงศตระกูลกัจจายนะ วงศตระกูลวาเสฏฐะ, ก็หรือวงศตระกูลท่ีเขาไมเยยหยัน ไมเหยียด
 ไมเกลีย
      [๑๙๐] ท่ีช่ือวา การงาน ไดแกงานท่ีทํา มี ๒ คือ งานทราม ๑ งานอุกฤษฏ ๑. 
      ท่ีช่ือวา งานทราม ไดแกงานชางไม งานเทดอกไม, ก็หรืองานท่ีเขาเยยหยัน 
 เหยียดหยาม เกลียดชัง ดูหม่ิน ไมนับถือกัน ในชนบทน้ันๆ นี้ช่ือวางานทราม. 
      ท่ีช่ือวา งานอุกฤษฏ ไดแก งานทํานา งานคาขาย งานเลี้ยงโค, ก็หรืองานท่ีเขา
 ไมเยยหยัน ไมเหยียดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหมิ่น นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช
 อุกฤษฏ. 
      [๑๙๑] ท่ีช่ือวา ศิลปะ ไดแกวิชาการชาง มี ๒ คือ วิชาการชางทราม ๑ วิชาการ 
 ชางอุกฤษฏ ๑. 
      ท่ีช่ือวา
 ชางหูก วิชาการชางหนัง วิชาการชางกัลบก, ก็หรือวิชาการชางท่ีเขาเยยหยัน เหยียด
 เกลียดชัง ดูหม่ิน
      ท่ีช่ือวา วิชาการชางอุกฤษฏ ไดแกวิชาการชางนับ วิชาการชางคํานวณ วิชาการ 
 ชางเขียน, ก็หรอืวิชาการชางท่ีเขาไมเยยหยัน ไมเหยียดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหมิ่น 
 นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ช่ือวาวิชาการชางอุกฤษฏ. 
      [๑๙๒] โรค แมท้ังปวง ช่ือวาทราม, แตโรคเบาหวาน ช่ือวาโรคอุกฤษฏ. 



      [๑๙๓] ท่ีช่ือวา รูปพรรณ ไดแกรูปพรรณมี ๒ คือ รูปพรรณทราม ๑ รูปพรรณ 
 อุกฤษฏ ๑. 
      ท่ีช่ือวา รูปพรรณทราม คือ สูงเกินไป ตํ่าเกินไป, ดําเกินไป ขาวเกินไป 
 นี้ช่ือวารูปพรรณทราม. 
      ท่ีช่ือวา รูปพรรณอุกฤษฏ คือไมสูงนัก ไมตํ่านัก ไมดํานัก ไมขาวนัก นี้ช่ือวา 

วง ช่ือวาทราม. 
 

ําดา ไดแกคําดา มี ๒ คือ คําดาทราม ๑ คําดาอุกฤษฏ ๑. 
อูฐ, เปนแพะ, เปนโค, เปนลา, เปน 

ี่เกี่ยวดวย 

ชญ 

กลาวกระทบชาติทรามคือ พูดกะอุปสัมบันชาติคน 
, ชาติคนชางหนัง, ชาติคนเทดอกไม, วาเปน 

าจะทําให 
ิด 

จักสาน, วาเปนชาติพราน, 
. 

 
น, กําเนิดคนชางหนัง กําเนิดคนเทดอกไม 

จะทําให 
ําเนิด 

ษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ดังน้ีเปนตน 

 รูปพรรณอุกฤษฏ. 
      [๑๙๔] กิเลส แมท้ังป
      [๑๙๕] อาบัติ แมท้ังปวง ช่ือวาทราม, แตโสดาบัติ สมาบัติ ช่ือวา อาบัติอุกฤษฏ
      [๑๙๖] ท่ีช่ือวา ค
      ท่ีช่ือวา คําดาทราม ไดแกคําดาวา เปน
 สัตวดิรัจฉาน, เปนสัตวนรก, สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, คําดาวาท
 ยะอักษร ภะอกัษร, หรือนิมิตของชายและนิมิตของหญิง นี้ช่ือวาคําดาทราม. 
      ท่ีช่ือวา คําดาอุกฤษฏ ไดแก คําดาวา เปนบัณฑิต เปนคนฉลาด เปนนักปรา
 เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, นี้ช่ือวาคําดาอุกฤษฏ. 
                        อุปสัมบันดาอุปสัมบัน 
                         พูดกดกระทบชาติ 
      [๑๙๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีชาติทราม ดวย
 จัณฑาล, ชาติคนจักสาน, ชาติพราน
 ชาติคนจัณฑาล, วาเปนชาติคนจักสาน, วาเปนชาติพราน, วาเปนชาติคนชางหนัง, วาเปน 
 ชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
      [๑๙๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถน
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดอุกฤษฏดวยกลาวกระทบชาติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันกําเน
 กษัตริย, กําเนิดพราหมณ, วาเปนชาติคนจัณฑาล, วาเปนชาติคน
 วาเปนชาติคนชางหนัง, วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด
                       พูดประชดกระทบชาติ 
      [๑๙๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดทรามดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดคน
 จัณฑาล, กําเนิดคนจักสาน, กําเนิดพรา
 วาเปนชาติกษัตริย, วาเปนชาติพราหมณ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดยกยอกระทบชาติ 
      [๒๐๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนา
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดอุกฤษฏดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันก
 กษัตริย กําเนิดพราหมณ วาเปนชาติก



 ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                         พูดกดกระทบช่ือ 
      [๒๐๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให 

ดวยกลาวกระทบช่ือทราม คือ พูดกะอุปสัมบันช่ืออวกัณณกะ 
ิฏฐกะ ...  ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณะ วาทาน 

ตตีย 

อุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อทราม คือ พูดกะอุปสัมบันช่ือ 
รักขิต วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ 

ทําให 

นิฏฐกะ ...  ช่ือสวิฏฐกะ ...  ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานพุทธ 

ังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทาน 

รทราม คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร, 
าทานภารทวาชโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย 

ุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน- 
ายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโกสิยโคตร 

ให 

 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีช่ือทราม
 ชวกัณณกะ ช่ือธนิฏฐกะ ...  ช่ือสว
 ชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิ
 ทุกๆ คําพูด 
                       พูดกดใหเลวกระทบช่ือ 
      [๒๐๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ พูดกะ
 พุทธรักขิต ...  ช่ือธัมมรักขิต ...  ช่ือสังฆ
 วาทานธนิฏฐกะ สวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดประชดกระทบชื่อ 
      [๒๐๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบช่ืออุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันช่ือ 
 อวกัณณกะ ...  ช่ือชววัณณกะ ...  ช่ือธ
 รักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดยกยอกระทบชื่อ 
      [๒๐๔]  อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันช่ือ 
 พุทธรักขิต ...  ช่ือธัมมรักขิต ...  ช่ือส
 สังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย  ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดกดกระทบโคตร 
      [๒๐๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรทรามดวยกลาวกระทบโคต
 ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร ว
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบโคตร 
      [๒๐๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ พูดกะอ
 *โคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจ
 วาทานภารทวาชโคตร, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบโคตร 
      [๒๐๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา



 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรทรามดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน 
คตมโคตร วาทานโมคคัลลานโคตร วาทาน 

ทําให 
ุปสัมบัน 

 ... วาเสฏฐโคตร วาทานโคตมโคตร วาทาน 

ําให 
มีการงานทรามดวยกลาวกระทบการงานทราม คือ พูดกะอุปสัมบันเปน 

ทํางานชางไม วาทานทํางานเทดอกไม ดังน้ีเปนตน 

 
อุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบการงานทราม คือพูดกะอุปสัมบัน 

 วาทานทํางานชางไม วาทานทํางานเทดอกไม 

 
าวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน 

างานไถนา วาทานทํางานคาขาย วาทานทํางาน 

ห 
ะทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน 

โค วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย 

ทําให 
ชางทราม คือ พูดกะ 

ีวิชาการชางหมอ, ... มีวชิาการชางหูก, ... มีวิชาการชางหนัง, 
 

 โกสิยโคตร ...  ภารทวาชโคตร วาทานโ
 กัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดยกยอกระทบโคตร 
      [๒๐๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอ
 โคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร
 โมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังน้ี เปนตน ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดกระทบการงาน 
      [๒๐๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะท
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบัน
 ชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทาน
 ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดกดใหเลวกระทบการงาน 
      [๒๑๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงาน
 เปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดประชดกระทบการงาน 
      [๒๑๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกล
 เปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํ
 เลี้ยงโค ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดยกยอกระทบการงาน 
      [๒๑๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใ
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกร
 เปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยง
 วาทานทํางานเล้ียงโค ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดกดกระทบศิลปะ 
      [๒๑๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบวิชาการ
 อุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน, ... ม
  ... มีวิชาการชางกัลบก, วาทานมีวิชาการชางจักสาน, วาทานมีวิชาการชางหมอ, วาทานมีวิชา



 การชางหูก, วาทานมีวิชาการชางหนัง, วามีวิชาการชางกัลบก, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจติตีย 

ุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะ 
ํานวณ, มีวิชาการชางเขียน, วาทานมีวิชาการชางจักสาน, 

ารชาง 

ระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะ 
รชางหมอ, มีวิชาการชางหูก, มีวิชาการชางหนัง, 

ลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ 
มีวิชาการชางเขียน, วาทานมีวิชาการชางนับ, วาทานมี 

 

โรคมองครอ, ... โรคลมบาหมู, วาทานเปนโรคเรื้อน, วาทาน 
นตน 

ุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปน- 
าทานเปนโรคฝ, วาทานเปนโรคกลาก, วาทานเปนโรค 

สัมบันผู 

 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบศิลปะ 
      [๒๑๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ พูดกะอ
 อุปสัมบันวิชาการชางนับ, มีวชิาการชางค
 วาทานมีวิชาการชางหมอ, วาทานมีวิชาการชางหูก, วาทานมีวิชาการชางหนัง, วาทานมีวิชาก
 กัลบก, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบศิลปะ 
      [๒๑๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวก
 อุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน, มีวิชากา
 มีวิชาการชางกัลบก, วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ, วาทานมีวิชาการ 
 ชางเขียน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดยกยอกระทบศิลปะ 
      [๒๑๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะประสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอกุฤษฏ ดวยก
 พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางคํานวณ, 
 วิชาการชางคํานวณ, วาทานมีวิชาการชางเขียน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด
                         พูดกดกระทบโรค 
      [๒๑๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา 
 ใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผู 
 เปนโรคเรื้อน, โรคฝ, ... โรคกลาก, ... 
 เปนโรคฝ, วาทานเปนโรคกลาก, วาทานเปนโรคมองครอ, วาทานเปนโรคลมบาหมู, ดังน้ีเป
 ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบโรค 
      [๒๑๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา 
 ใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคอ
 *โรคเบาหวาน, วาทานเปนโรคเรื้อน, ว
 มองครอ, วาทานเปนโรคลมบาหมู, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบโรค 
      [๒๑๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา 
 ใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอุป



 เปนโรคเรื้อน, ... โรคฝ, โรคกลาก, ... โรคมองครอ, ... โรคลมบาหมู ... วาทานเปนโรคเบาหวาน, ... 

               พูดยกยอกระทบโรค 
ารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
 ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน 

ูด 

ทราม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน 
่ํานัก 

ษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะ 
านเปนคน 

ปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
าม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะ 

, วาทาน 

รารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
ุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ 

านเปน 

าจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
ทราม ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผู- 

านถูกโท- 

ดังน้ี 
 เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด 
         
      [๒๒๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปร
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ
 ผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพ
                       พูดกดกระทบรูปพรรณ 
      [๒๒๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณ
 ผูสูงเกินไป, ... ตํ่าเกินไป, ... ดําเกินไป, ... ขาวเกินไป, วาทานเปนคนสูงนัก, วาทานเปนคนต
 วาทานเปนคนดํานัก, วาทานเปนคนขาวนัก, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดกดใหเลวกระทบรูปพรรณ 
      [๒๒๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤ
 อุปสัมบันผูไมสูงนัก, ... ไมตํ่านัก, ... ไมดํานัก, ... ไมขาวนัก, วาทานเปนคนสูงนัก, วาท
 ตํ่านัก, วาทานเปนคนดํานัก, วาทานเปนคนขาวนัก, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย 
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดประชดกระทบรูปพรรณ 
      [๒๒๓] อุ
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทร
 อุปสัมบันผูสูงเกินไป, ... ตํ่าเกินไป, ... ดําเกินไป, ... ขาวเกินไป, วาทานเปนคนไมสูงนัก
 เปนคนไมตํ่านัก, วาทานเปนคนไมดํานัก, วาทานเปนคนไมขาวนัก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดยกยอกระทบรูปพรรณ 
      [๒๒๔] อุปสัมบันป
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอ
 พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงเกินไป, ...  ไมตํ่าเกินไป, ...  ไมดําเกินไป, ...  ไมขาวเกินไป, วาท
 คนไมสูงนัก, วาทานเปนคนไมตํ่านัก, วาทานเปนคนไมดํานัก, วาทานเปนคนไมขาวนัก, 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดกดกระทบกิเลส 
      [๒๒๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถน
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีกิเลส
 *ถูกราคะกลุมรุม, ...  ผูถูกโทสะย่ํายี, ...  ผูถูกโมหะครอบงาํ, วาทานถูกราคะกลุมรุม, วาท



 *สะย่ํายี, วาทานถูกโมหะครอบงํา, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบกิเลส 
      [๒๒๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 

ษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน 
านถูกโทสะ 

ารถนาจะ 
าม ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน 

 

รถนาจะ 
ุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน 

ปราศจาก 

รถนาจะ 
าบัติทราม ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน 

ัติปาจิตตีย 
, 

รารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
ุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะ 

านตอง 
ัติทุกกฏ, 

 
ิทราม ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุป- 

ัติปาจิตตีย 

 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสอุกฤ
 ผูปราศจากราคะ, ...  ปราศจากโทสะ, ...  ปราศจากโมหะ, วาทานถูกราคะกลุมรุม, วาท
 ย่ํายี, วาทานถูกโมหะครอบงํา, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบกิเลส 
      [๒๒๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปร
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทร
 ผูถูกราคะกลุมรุม ...  ถูกโทสะย่ํายี ...  ถูกโมหะครอบงํา ...  วาทานปราศจากราคะ, วาทานปราศจาก
 โทสะ, วาทานปราศจากโมหะ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดยกยอกระทบกิเลส 
      [๒๒๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรา
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสอ
 ผูปราศจากราคะ, ... ปราศจากโทสะ, ... ปราศจากโมหะ, วาทานปราศจากราคะ, วาทาน
 โทสะ, วาทานปราศจากโมหะ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดกดกระทบอาบัติ 
      [๒๒๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรา
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูตองอ
 ผูตองอาบัติปาราชิก, ...  ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส, ...  ผูตองอาบัติถุลลัจจัย, ...  ผูตองอาบ
 ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, ...  ผูตองอาบัติทุกกฏ, ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต, วาทานตองอาบัติปาราชิก
 วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส, วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย, วาทานตองอาบัติปาจิตตีย, วาทานตอง 
 อาบัติปาฏิเทสนียะ, วาทานตองอาบัติทุกกฏ, วาทานตองอาบัติทุพภาสิต, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ- 
 *ปาจิตตียทุกๆ คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบอาบัติ 
      [๒๓๐] อุปสัมบันป
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติอ
 อุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก, วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส, วาท
 อาบัติถุลลัจจัย, วาทานตองอาบัติปาจิตตีย, วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, วาทานตองอาบ
 วาทานตองอาบัติทุพภาสิต, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบอาบัติ 
      [๒๓๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัต
 *สัมบันผูตองอาบัติปาราชิก, ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส, ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย, ... ผูตองอาบ



 ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, ...  ผูตองอาบัติทุกกฏ, ...  ผูตองอาบัติทุพภาสิต, วาทานถึงโสดาบัน, ดังน้ี 

ารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
ัติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุป- 

. 

ฤติทราม ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ พูดกะอุป 
  มีความ- 

ูฐ 

ุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ อุปสัม 
ูฐ, วาทาน 

าจะ 
ิทราม ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะ- 

ค, ... มีความ- 
 

ติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ 
านเปน- 

กถึก, 

 เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดยกยอกระทบอาบัติ 
      [๒๓๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปร
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบ
 *สัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองโสดาบัติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด
                     พูดกดกระทบคําสบประมาท 
      [๒๓๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพ
 สัมบันมีความประพฤติดังอูฐ, ...  มีความประพฤติดังแพะ, ...  มีความประพฤติดังโค, ...
 *ประพฤติดังลา, ...  มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน, ... มีความประพฤติดังสัตวนรก, วาทานเปนอ
 วาทานเปนแพะ, วาทานเปนโค, วาทานเปนลา, วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน, วาทานเปนสัตวนรก, 
 สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดกดใหเลวกระทบคําสบประมาท 
      [๒๓๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติอ
 บันผูเปนบัณฑิต, ...  ผูฉลาด, ...  ผูมีปญญา, ...  ผูพหูสูต, ...  ผูมีธรรมกถึก, วาทานเปนอ
 เปนแพะ, วาทานเปนโค, วาทานเปนลา, วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน, วาทานเปนสัตวนรก, สุคติ 
 ของทานไมมี, ทานตองหวังไดทุคติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดประชดกระทบคําสบประมาท 
      [๒๓๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถน
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤต
 *อุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ, ... มีความประพฤติดังแพะ, ... มีความประพฤติดังโ
 *ประพฤติดังลา, ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน, ... มีความประพฤติดังสัตวนรก, วาทานเปน
 บัณฑิต, วาทานเปนคนฉลาด, วาทานเปนคนมีปญญา, วาทานเปนคนพหูสูต, วาทานเปนธรรม 
 กถึก, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวงัไดแตสุคติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดยกยอกระทบคําสบประมาท 
      [๒๓๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
 ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤ
 พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑิต, ... ผูฉลาด, ... ผูมีปญญา, ... ผูพหูสูต, ... ผูธรรมกถึก, วาท
 *บัณฑิต, วาทานเปนคนฉลาด, วาทานเปนคนมีปญญา, วาทานเปนพหูสูต, วาทานเปนธรรม
 ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๓๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ 



 ทําใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล, 
พวก- 

ัมบัน ปรารถนาจะ 
ิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติกษัตริย, 

 ปรารถนาจะ 
ีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ืออวกัณณกะ, 

ฒกะ, 

ุทธรักขิต, บางพวกชื่อธัมมรกัขิต, บางพวกช่ือ 
ุกๆ คําพูด. 

ร, บางพวกเปนภารทวาชโคตร, 
. 

นโคตมโคตร, บางพวกเปนโมคคัลลานโคตร, 
เสฏฐโคตร, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 

ิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม, บางพวกทํางานเทดอกไม, ดังน้ี 

กทํางานไถนา, บางพวกทํางานคาขาย, บางพวก 
ทุกๆ คําพูด. 

าน, บางพวกมีวชิาการชางหมอ, 
การชางหนัง, บางพวกมีวิชาการชางกัลบก ดังน้ีเปนตน 

ี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ, บางพวกมีวิชาการชางคํานวณ, 

 บางพวกเปนชาติคนจักสาน, บางพวกเปนชาติพราน, บางพวกเปนชาติคนชางหนัง, บาง
 *เปนชาติคนเทดอกไม, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      [๒๓๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปส
 ทําใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภ
 บางพวกเปนชาติพราหมณ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบนามทราม 
      [๒๓๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน
 ทําใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา ม
 บางพวกช่ือชวกัณณกะ, บางพวกช่ือธนิฏฐกะ, บางพวกช่ือสวิฏฐกะ, บางพวกช่ือกุลวัฑ
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบนามอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ือพ
 สังฆรักขิต, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ท
                     พูดเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคต
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด
                     พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเป
 บางพวกเปนกัจจายนโคตร, บางพวกเปนวา
 คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบการงานทราม 
     ... มีภ
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ 
     ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพว
 ทํางานเลี้ยงโค, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 
                      พูดเปรยกระทบศิลปทราม 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักส
 บางพวกมีวิชาการชางหูก, บางพวกมีวิชา
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ 
     ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยน



 บางพวกมีวิชาการชางเขียน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ฝ, บางพวกเปน 
งพวกเปนโรคลมบาหมู, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 

พระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 

พระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป, บางพวกตํ่าเกินไป, บางพวกดําเกินไป, 
ุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ัก, บางพวกไมดํานัก, 
ฏ ทุกๆ คําพูด. 

วกถูกโทสะย่ํายี, บางพวก 
ิทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

วกปราศจากโทสะ, บางพวก 
กฏ ทุกๆ คําพูด. 

บางพวกตองอาบัติสังฆาทิเสส, 
อาบัติปาจิตตีย, บางพวกตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, 

พระธรรมวินัยนี้ บางพวกถึงโสดาบัติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 

พระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ, บางพวกมคีวามประพฤติ 
มีความประพฤติดังลา, บางพวกมีความประ- 

ุ 

                      พูดเปรยกระทบโรคทราม 
     ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเรื้อน,  บางพวกเปนโรค
 โรคกลาก, บางพวกเปนโรคมองครอ, บา
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
     ... มีภิกษุใน
 ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม 
     ... มีภิกษุใน
 บางพวกขาวเกินไป, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติท
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
     ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก, บางพวกไมตํ่าน
 บางพวกไมขาวนัก, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกก
                     พูดเปรยกระทบกิเลสทราม 
     ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม, บางพ
 ถูกโมหะครอบงํา, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัต
                     พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
     ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ, บางพ
 ปราศจากโมหะ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุก
                     พูดเปรยกระทบอาบัติทราม 
     ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก, 
 บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย, บางพวกตอง
 บางพวกตองอาบัติทุกกฏ, บางพวกตองอาบัติทุพภาสิต, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ 
     ... มีภิกษุใน
 ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
     ... มีภิกษุใน
 ดังแพะ, บางพวกมีความประพฤติดังโค, บางพวก
 *พฤติดังสัตวดริัจฉาน, บางพวกมีความประพฤติดังสัตวนรก, สุคติของภิกษุรูปนั้นไมมี, ภิกษ
 พวกนั้นตองหวังไดแตทุกคติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 



      [๒๔๐] -มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต, บางพวกเปนคนฉลาด, 
พวกเปนธรรมกถึก, ทุคติของภิกษุบางพวก 

ําพูด. 

 
าพวกใดกันแน เปนชาติคนจัณฑาล,-ชาติคนจักสาน,- 

ฏ 

วกใดกันแน ช่ืออวกัณณกะ, ... ช่ือชวกัณณกะ, ... ช่ือธนิฏฐกะ, ... ช่ือสวิฏฐกะ, 
ิทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

. ช่ือสังฆรักขิต, ดังน้ีเปนตน 

กสิยโคตร, ภารทวาชโคตร. ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 

กไรกันแน เปนโคตมโคตร, โมคคัลลานโคตร, กัจจายนโคตร, วาเสฏฐ- 
คําพูด. 

ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 

กไรกันแน เปนคนทํางานไถนา, เปนคนทํางานคาขาย, เปนคนทํางานเลี้ยงโค, 

การชางจักสาน, มีวิชาการชางหมอ, มีวิชาการชางหูก, มี 
งอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

างเขียน, 

 บางพวกเปนคนมีปญญา, บางพวกเปนพหูสูต, บาง
 นั้นไมมี, ภิกษุบางพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ ค
                      พูดเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๔๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
 อัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา ภิกษุจํ
 ชาติพราน-,ชาติคนชางหนัง,-ชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแนเปนชาติกษัตริย, ... ชาติพราหมณ, ... ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกก
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบนามทราม 
     ... ภิกษุจําพ
 ... ช่ือกุลวัฑฒกะ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัต
                     พูดเปรยกระทบนามอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน ช่ือพุทธรักขิต, ... ช่ือธัมมรักขิต, ..
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรทราม 
      ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโ
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ภิกษุจําพว
 *โคตร, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 
                    พูดเปรยกระทบการงานทราม 
      ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนชางไม, คนเทดอกไม, 
 ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ 
      ภิกษุจําพว
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ภิกษุจําพวกไรกันแน มีวชิา
 วิชาการชางหนัง, มีวิชาการชางกัลบก, ตอ
                     พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ภิกษุจําพวกไรกันแน มีวชิาการชางนับ, มีวิชาการชางคํานวณ, มีวิชาการช
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 



                      พูดเปรยกระทบโรคทราม 
      ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโรคเรื้อน, โรคฝ, โรคกลาก, โรคมองครอ, โรคลมบาหมู, 

รคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
 

แน เปนคนไมสูงนัก, ไมตํ่านัก, ไมดํานัก, ไมขาวนัก, ตองอาบัติ 

แน ถูกราคะกลุมรุม, ถูกโทสะย่ํายี, ถูกโมหะครอบงํา, ตองอาบัติ 

แน ปราศจากราคะ, ปราศจากโทสะ, ปราศจากโมหะ, ตองอาบัติทุกกฏ 

กไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก, อาบัติสังฆาทิเสส, อาบัติถุลลัจจัย, อาบัติ 
, อาบัติทุพภาสิต, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ราม 
 

งัไดแตทุคติ, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 

ุจําพวกไรกันแน เปนบัณฑิต, เปนคนฉลาด, มีปญญา, พหูสูต, ธรรมกถึก, 
ดแตสุคติ, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

กเราไมใชชาติคนจัณฑาล, ไมใชชาติคนจักสาน, 
กฏ 

 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโ
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
      ภิกษุจําพวกไรกันแน สูงเกินไป, ตํ่าเกินไป, ดําเกินไป, ขาวเกินไป, ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ภิกษุจําพวกไรกัน
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ภิกษุจําพวกไรกัน
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      ภิกษุจําพวกไรกัน
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ภิกษุจําพว
 ปาจิตตีย, อาบัติปาฏิเทสนียะ, อาบัติทุกกฏ
                     พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ 
      ภิกษุจําพวกไรกันแน ถึงโสดาบัน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาทท
      ภิกษุจําพวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ, แพะ, โค, ลา, สัตวดิรัจฉาน, สัตว
 นรก, สุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี, ภิกษุพวกนั้นตองหว
 คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ภิกษ
 ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมม,ี ภกิษุพวกนั้นตองหวังไ
                      พูดเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๔๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา 
 ใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พว
 ไมใชชาติทราม, ไมใชชาติคนชางหนัง, ไมใชชาติคนเทดอกไม, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุก
 ทุกๆ คําพูด. 



                     พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      พวกเราไมใชชาติกษัตริย ไมใชชาติพราหมณ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 

เราไมใชช่ืออวกัณณกะ, ไมใชช่ือชวกัณณกะ, ไมใชช่ือธนิฏฐกะ, ไมใชช่ือ 
น ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ี้เปนตน 

มใชภารทวาชโคตร, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 

เราไมใชโคตมโคตร, ไมใชโมคคัลลานโคตร, ไมใชกัจจายนโคตร, ไมใชวาเสฏฐ- 
คําพูด. 

นตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
 

... ไมใชมีวิชาการชางหมอ, ... ไมใชมีวิชาการชางหูก, ... 
รชางกัลบก, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

นโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปนโรคมอง- 
น, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ูด. 
 

ดังน้ี 

 คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบช่ือทราม 
      พวก
 สวิฏฐกะ, ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ, ดังน้ีเปนต
                      พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต, ไมใชช่ือธัมมรักขิต, ไมใชช่ือสังฆรักขิต, ดังน
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรทราม 
      พวกเราไมใชโกสิยโคตร, ไ
 คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      พวก
 *โคตร, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 
                    พูดเปรยกระทบการงานทราม 
      พวกเราไมใชชางไม, ไมใชคนเทดอกไม, ดังน้ีเป
                    พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
      พวกเราไมใชคนทํางานไถนา, ไมใชคนทํางานคาขาย, ไมใชคนทํางานเล้ียงโค, ดังน้ี 
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบศิลปทราม 
      พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน, 
 ไมใชมีวิชาการชางหนัง, ... ไมใชมีวิชากา
                     พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ, ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ, ... ไมใชมีวิชาการชางเขียน 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบโรคทราม 
      ... พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน ... ไมใชเป
 *ครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู, ดังน้ีเปนต
                     พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพ
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
      ... พวกเราไมใชสูงเกินไป, ... ไมใชตํ่าเกินไป, ไมดําเกินไป, ไมใชขาวเกินไป, 
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 



                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชไมสูงนัก, ... ไมใชไมตํ่านัก, ... ไมใชไมดํานัก, ... ไมใชไมขาวนัก, ดังน้ี 

ใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา, ดังน้ี 

ใชปราศจากโทสะ, ... ไมใชปราศจากโมหะ, ดังน้ี 

ิก, ... อาบัติสังฆาทิเสส, ... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติ 
ุกกฏ, อาบัติทุพภาสิต. ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ราม 
.. สัตวนรก, 

ิ; ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด 

ใช 
ดแตสุคติ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 

   พูดกดกระทบชาติ 
ารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา 

าม ดวยกลาวกระทบชาติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติ 
าติคน 

นุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
วกระทบชาติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติกษัตริย 

 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไม
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชปราศจากราคะ, ... ไม
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบอาบัติทราม 
      พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราช
 ปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติท
                     พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชเปนผูถึงโสดาบัน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาทท
      ... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ, ... แพะ ... โค, ... ลา, ... สัตวดิรจัฉาน, .
 สุคติของพวกเราไมมี, พวกเราตองหวังไดแตทุคต
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต, ... ไมใชคนฉลาด, ... ไมใชคนมีปญญา, ... ไมใชพหูสูต, ... ไม
 ธรรมกถึก, ทุคติของพวกเราไมมี, พวกเราตองหวังไ
 ทุกๆ คําพูด. 
                       อุปสัมบันดาอนุปสัมบัน 
                      
      [๒๔๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปร
 ใหอัปยศ พูดกะอนุปสัมบันชาติทร
 คนจัณฑาล, ... ชาติคนจักสาน, ... ชาติพราน, ... ชาติคนชางหนัง, ชาติคนเทดอกไม, วาเปนช
 จัณฑาล, วาเปนชาติคนจักสาน, วาเปนชาติพราน, วาเปนชาติคนชางหนัง, วาเปนชาติคน 
 เทดอกไม, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบชาติ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอ
 พูดกะอนุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลา
 ... ชาติพราหมณ วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน วาเปนชาติพราน วาเปนชาติ 
 คนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบชาติ 



       อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
กระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติคนจัณฑาล 

เปน 

ัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
ลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติกษัตริย 

ัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
ลาวกระทบช่ือทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือ 

ณกะ 

าวกระทบช่ือทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต 

จะทําใหอัปยศ 
วกระทบช่ืออุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ืออวกัณณกะ 

นาจะทําใหอัปยศ 
กลาวกระทบช่ืออุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต 

ี้ 

จะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
กลาวกระทบโคตรทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร 

 พูดกะอนุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาว
 ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติกษัตริย วา
 ชาติพราหมณ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดยกยอกระทบชาติ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปส
 พูดกะอนุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยก
 ... ชาติพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 
 คําพูด. 
                         พูดกดกระทบช่ือ 
      อุปส
 พูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยก
 ชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ ... ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณ
 วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดกดใหเลวกระทบช่ือ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
 พูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกล
 ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วา 
 ทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดประชดกระทบชื่อ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนา
 พูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลา
 ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ ... ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานพุทธรักขิต วาทาน 
 ธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดยกยอกระทบชื่อ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถ
 พูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวย
 ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังน
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดกดกระทบโคตร 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนา
 พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวย
 ... ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 
 ทุกๆ คําพูด. 



                      พูดกดใหเลวกระทบโคตร 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 

าวกระทบโคตรทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร 
คตร 

บประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
ุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร 

 

ัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
กลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันโคตม- 

คัลลาน 

กลาวกระทบการงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม 

นาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
าวกระทบการงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันทํางาน 

จะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
าวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันเปน 

บประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
ยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

 พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกล
 ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ...  วาเสฏฐโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโ
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบโคตร 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะส
 พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตรอ
 ... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทาน
 วาเสฏฐโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดยกยอกระทบโคตร 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปส
 พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวย
 *โคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโคตมโคตร วาทานโมค
 โคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดกดกระทบการงาน 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
 พูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวย
 ... เปนคนเทดอกไม วาทานเปนชางไม วาทานเปนคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดกดใหเลวกระทบการงาน 
      อุปสัมบันปรารถ
 พูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกล
 ไถนา ... ทํางานคาขาย ... ทํางานเลี้ยงโค วาทานเปนชางไม วาทานเปนคนเทดอกไม ดังน้ี 
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดประชดกระทบการงาน 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนา
 พูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกล
 ชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วาทานทํางานเลี้ยงโค 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดยกยอกระทบการงาน 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะส
 พูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดว
 ทํางานไถนา ... ทํางานคาขาย ... ทํางานเลี้ยงโค วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วา 



 ทานทํางานเลี้ยงโค ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดกดกระทบศิลปะ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 

 ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมี 
าร 

ัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
วยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

บประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
าวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

- 

บประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
 ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะ 

 
 

ปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
กลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน 

 

รารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 

 พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม
 วิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาก
 ชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ วาทานมีวชิาการชางหูก 
 วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 
 คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบศิลปะ 
      อุปส
 พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ด
 มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน วาทานมีวิชาการชางจักสาน 
 วาทานมีวิชาการชางหมอ วามีวิชาการชางหูก วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการกัลบก 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบศิลปะ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะส
 พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกล
 มีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชา
 *การชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดยกยอกระทบศิลปะ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะส
 พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ
 อนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน วาทานมีวิชาการ
 ชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
 ทุกๆ คําพูด. 
                         พูดกดกระทบโรค 
      อุปสัมบัน
 พูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวย
 ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ
 วาทานเปนโรคกลาก วาทานเปนโรคมองครอ วาทานเปนโรคลมบาหมู ดังน้ีเปนตน 
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบโรค 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ป



 พูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโรค 

ทําใหอัปยศ 
ระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน 

จะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
กลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรค 

ทําใหอัปยศ 
กลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผู 

ัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
าวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

ัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
าวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผู 

ปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
ยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

 เบาหวาน วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ วาทานเปนโรคกลาก วาทานเปนโรค 
 มองครอ วาทานเปนโรคลมบาหมู ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบโรค 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะ
 พูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวก
 ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังน้ี 
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดยกยอกระทบโรค 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนา
 พูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวย
 เบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดกดกระทบรูปพรรณ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะ
 พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวย
 สูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป วาทานเปนคนสูงนัก วาทานเปนคน 
 ตํ่านัก วาทานเปนคนดํานัก วาทานเปนคนขาวนัก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 
 คําพูด. 
                     พูดกดใหเลวกระทบรูปพรรณ 
      อุปส
 พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกล
 ผูไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก วาทานเปนคนสูงนัก วาทานเปนคน 
 ตํ่านัก วาทานเปนคนดํานัก วาทานเปนคนขาวนัก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 
 คําพูด. 
                      พูดประชดกระทบรูปพรรณ 
      อุปส
 พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกล
 สูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก วาทานเปนคน 
 ไมตํ่านัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคนไมขาวนัก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดยกยอกระทบรูปพรรณ 
      อุปสัมบัน
 พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดว
 ผูไมสูงเกินไป ... ไมตํ่าเกินไป ... ไมดําเกินไป ... ไมขาวเกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก 



 วาทานเปนคนไมตํ่านัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคนไมขาวนัก ดังน้ีเปนตน 
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดกดกระทบกิเลส 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 

กลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะ 

ารถนาจะทําใหอัปยศ 
ฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

ะย่ํายี 

ารถนาจะทําใหอัปยศ 
ิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะ 

ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
ฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

ก 

นาจะทําใหอัปยศ 
 ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติ 

าบัติ 

ปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
ฏ ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

ัจจยั 

 พูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวย
 กลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงาํ วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี 
 วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบกิเลส 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปร
 พูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษ
 ผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทส
 วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบกิเลส 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปร
 พูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบก
 กลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงาํ วาทานปราศจากราคะ วาทานปราศจากโทสะ 
 วาทานปราศจากโมหะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดยกยอกระทบกิเลส 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน 
 พูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุก
 ผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทานปราศจากราคะ วาทานปราศจา
 โทสะ วาทานปราศจากโมหะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดกดกระทบอาบัติ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถ
 พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม
 ปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอ
 ปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทาน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติถุลลจัจัย วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติ 
 ปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ วาทานตองอาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ 
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดกดใหเลวกระทบอาบัติ 
      อุปสัมบัน
 พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษ
 ผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติถุลล



 วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ วาทานตอง 
 อาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดประชดกระทบอาบัติ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 

กลาวกระทบความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน 
ย 

นาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปน 

าจะทําใหอัปยศ 
วยกลาวกระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

ฤติ 

ปยศ 
กลาวกระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

ัปยศ 
กลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน 

ติ 

ําใหอัปยศ 

 พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวย
 ผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตี
 ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต วาทานเปนโสดาบัน 
 ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดยกยอกระทบความประพฤติ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถ
 พูดกะอนุปสัมบันผูอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
 โสดาบัน วาทานเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดกดกระทบคําสบประมาท 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถน
 พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ด
 ผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ ... มีความประพฤติดังโค ... มีความประพ
 ดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนอูฐ 
 วาทานเปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก 
 สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดกดใหเลวกระทบคําสบประมาท 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอั
 พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวย
 ผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผูธรรมกถึก วาทานเปนอูฐ วาทาน 
 เปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก 
 สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดประชดกระทบคําสบประมาท 
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอ
 พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวย
 ผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ ... มีความประพฤติดังโค ... มีความประพฤ
 ดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนบัณฑิต 
 วาทานเปนคนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา วาทานเปนพหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติ 
 ของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดยกยอกระทบคําสบประมาท 
        อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะท



 พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน 
 

ัมบัน ปรารถนาจะทําให 
สัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติ 

าจะทําใหอัปยศ 
นพระธรรมวินัยน้ี บางพวกเปนชาติกษัตริย 

รถนาจะทําใหอัปยศ 
วินัยนี้ บางพวกช่ืออวกัณณกะ บางพวกช่ือ 

มวินัยนี้ บางพวกช่ือพุทธรักขิต บางพวกช่ือธัมมรักขิต 
าบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

งพวกเปน ภารทวาชโคตร 
. 

พวกเปนโคตมโคตร บางพวกเปนโมคัลลานโคตร 
สฏฐโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 

ุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม บางพวกทํางานเทดอกไม 

พวกทํางานไถนา บางพวกทํางานคาขาย 
ติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

 ผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผูธรรมกถึก วาทานเปนบัณฑิต วาทานเปน
 คนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา วาทานเปนพหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี 
 ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๔๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปส
 อัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุป
 คนจัณฑาล บางพวกเปนชาติคนจักสาน บางพวกเปนชาติพราน บางพวกเปนชาติคนชางหนัง 
 บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถน
 พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันใ
 บางพวกเปนชาติพราหมณ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบช่ือทราม 
      อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรา
 พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันในพระธรรม
 ชวกัณณกะ บางพวกชื่อธนิฏฐกะ บางพวกช่ือสวิฏฐกะ บางพวกช่ือกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเปนตน 
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรร
 บางพวกช่ือสังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอ
                     พูดเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร บา
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด
                     พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บาง
 บางพวกเปนกัจจายนโคตร บางพวกเปนวาเ
 คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบการงานทราม 
      ... มีอน
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บาง
 บางพวกทํางานเลี้ยงโค ดังน้ีเปนตน ตองอาบั



                     พูดเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน บางพวกมีวิชาการ 

กมีวิชาการชางหนัง บางพวกมีวิชาการชางกัลบก 

พวกมีวิชาการชางนับ บางพวกมีวิชาการชาง 
น ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

 บางพวก 
บางพวกเปนโรคลมบาหมู ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 

นพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 

นพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป บางพวกตํ่าเกินไป บางพวก 
องอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

 บางพวกไม 
ัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

วกถกูโทสะย่ํายี 
องอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

กปราศจากโทสะ 
าบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

างพวกตองอาบัติ 
างพวกตองอาบัติปาจิตตีย บางพวกตองอาบัติ 

นพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 

 ชางหมอ บางพวกมีวิชาการชางหูก บางพว
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บาง
 คํานวณ บางพวกมีวิชาการชางเขียน ดังน้ีเปนต
                      พูดเปรยกระทบโรคทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเรือ้น บางพวกเปนโรคฝ
 เปนโรคกลาก บางพวกเปนโรคมองครอ 
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันใ
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม 
      ... มีอนุปสัมบันใ
 ดําเกินไป บางพวกขาวเกินไป ดังน้ีเปนตน ต
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก บางพวกไมตํ่านัก
 ดํานัก บางพวกไมขาวนัก ดังน้ีเปนตน ตองอาบ
                     พูดเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม บางพ
 บางพวกถูกโมหะครอบงํา ดังน้ีเปนตน ต
                     พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ บางพว
 บางพวกปราศจากโมหะ ดังน้ีเปนตน ตองอ
                     พูดเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก บ
 สังฆาทิเสส บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย บ
 ปาฏิเทสนียะ บางพวกตองอาบัติทุกกฏ บางพวกตองอาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันใ
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 



                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ บางพวกมีความ 

บางพวกมีความประพฤติดังลา บางพวกมี 
ันพวก 

วกเปนธรรมกถึก ทุคติของอนุปสัมบัน 

ปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะ 
ุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชาติคนจัณฑาล 

าบัติ 

วกไรกนัแน เปนชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ ตองอาบัติทุกกฏ 

ันจําพวกไรกนัแน ช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือ 
ุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

รักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต 

แน เปนโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุกกฏ 

ันจําพวกไรกนัแน เปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร 
ูด. 

 เปนคนเทดอกไม ตองอาบัติทุกกฏ 

 ประพฤติดังแพะ บางพวกมีความประพฤติดังโค 
 ความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน บางพวกมีความประพฤติดังสัตวนรก สุคติของอนุปสัมบ
 นั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวงัไดแตทุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต บางพวกเปนคนฉลาด 
 บางพวกเปนคนมีปญญา บางพวกเปนพหูสูต บางพ
 พวกนั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวงัไดแตสุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๔๕] อุ
 ทําใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา อน
 ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอ
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพ
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบช่ือทราม 
      ... อนุปสัมบ
 สวิฏฐกะ ... ช่ือกุลวัฑฒกะ  ตองอาบัติท
                      พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน ช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมม
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนั
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบ
 ... วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพ
                    พูดเปรยกระทบการงานทราม 
     ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนชางไม ...
 ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ 



      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนคนทํางานไถนา ... เปนคนทํางานคาขาย ... เปนคน 

างจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ 
างกัลบก ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

 

คเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ 
ําพูด. 

วาน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
 

วเกินไป 

แน เปนคนไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก 

แน ถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา 

แน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ 

แน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย 
 อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ 

ันจําพวกไรกนัแน เปนโสดาบัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

สัตว 
ั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวงัไดแต 

 ทํางานเลี้ยงโค ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน มีวิชาการช
 ชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการช
                     พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการ
 ชางเขียน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบโรคทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนโร
 ... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ ค
                     พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนโรคเบาห
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนคนสูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขา
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนั
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนั
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนั
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนั
 ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ...
 ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบ
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน มีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... 
 ดิรัจฉาน ... สัตวนรก สุคติของอนุปสัมบันพวกน



 ทุคติ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา ... พหูสูต 

ุปสัมบันพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ ตอง 

า ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ 
ชาติคนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน ... ไมใชชาติ 

 

กเราไมใชชาติกษัตริย ... ไมใชชาติพราหมณ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 

กเราไมใชช่ืออวกัณณกะ ... ไมใชช่ือชวกัณณกะ ... ไมใชช่ือธนิฏฐกะ ... ไมใชช่ือ 
นตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ิต ดังน้ีเปนตน 

 ... ไมใชภารทวาชโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 

ไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช 
ทุกๆ คําพูด. 

น ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด 
ฏ 

ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาการชางหูก 
ารชางกัลบก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

 ... ธรรมกถึก ทุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี อน
 อาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบชาติทราม 
      อุปสัมบันปรารถนาจะด
 พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใช
 พราน ... ไมใชชาติคนชางหนัง ... ไมใชชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
 คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      ... พว
 คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบช่ือทราม 
      ... พว
 สวิฏฐกะ ... ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเป
                      พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต ... ไมใชช่ือธัมมรักขิต ... ไมใชช่ือสังฆรักข
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... พวกเราไมใชโกสิยโคตร
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... พวกเรา
 วาเสฏฐโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ 
                    พูดเปรยกระทบการงานทราม 
      ... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ดังน้ีเปนต
                      พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษ
      ... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทํางานคาขาย ... ไมใชคนทํางานเลี้ยงโค 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน ... 
 ... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาก
                     พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 



      ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการชางเขียน 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบโรคทราม 
      ... พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปนโรค 

เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

. 
 

ินไป ดังน้ี 

ตํ่านัก ... ไมใชไมดํานัก ... ไมใชไมขาวนัก ดังน้ี 

ใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา ดังน้ี 

มใชปราศจากโทสะ ... ไมใชปราศจากโมหะ ดังน้ีเปนตน 

าบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติ 
กกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 

กเราไมใชเปนผูเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ัตว 
แตทุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 

กเราไมใชเปนบัณฑิต ... ไมใชเปนคนฉลาด ... ไมใชเปนคนมีปญญา ... ไมใช 
กเราตองหวังไดแตสุคติ ดังน้ีเปนตน 

 มองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู ดังน้ี
                     พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
      ... พวกเราไมใชสูงเกินไป ... ไมใชตํ่าเกินไป ... ไมใชดําเกินไป ... ไมใชขาวเก
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชไมสูงนัก ... ไมใชไม
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไม
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชปราศจากราคะ ... ไ
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... พวกเราไมใชเปนผูตองอ
 ปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุ
 คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... พว
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
      ... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน ... ส
 นรก ... สุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวงัได
 คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... พว
 พหูสูต ... ไมใชธรรมกถึก ทุคติของพวกเราไมมี พว
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        อุปสัมบันลออปุสัมบัน 



                        พูดลอกดกระทบชาติ 
 ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา 

ลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติ- 
 

กะอุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติทราม 
 

าจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ 

คน 

ัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติ- 

มณ 

ะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
จึงพูดกะอุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบชื่อทราม 

ัน ไมปรารถนาจะทําให 
ุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อทราม 

      [๒๔๖] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา
 จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะ
 *ทราม คือพูดกะอุปสัมบันชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง
 ... ชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน วาเปนชาติพราน 
 วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบชาติ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด
 คือ พูดกะอุปสัมบันชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน
 วาเปนชาติพราน วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบชาติ 
      อุปสัมบันไมปรารถน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 คือพูดกะอุปสัมบันชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติ
 เทดอกไม วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ 
 คําพูด. 
                       พูดลอยกยอกระทบชาติ 
      อุปส
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 *อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราห
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดลอกดกระทบชื่อ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน 
 คือพูดกะอุปสัมบันช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ 
 ... ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ 
 วาทานกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอกดใหเลวกระทบชื่อ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอ
 คือพูดกะอุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานอวกัณณกะ 
 วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเปนตน 



 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอประชดกระทบชื่อ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 

ูดกะอุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ 

าจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อ 

 

จะทําให 
ูดกะอุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตรทราม 

ะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตร 

วา 

ทําให 
กะอุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตร 

 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตร 

ร 

 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 คือพูดกะอุปสัมบันช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ ... ช่ือ 
 กุลวัฑฒกะ วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอยกยอกระทบช่ือ 
      อุปสัมบันไมปรารถน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต
 วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอกดกระทบโคตร 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบโคตร 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก
 ทราม คือพูดกะอุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร 
 ทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบโคตร 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด
 อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทาน 
 โมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอยกยอกระทบโคตร 
      อุปสัมบัน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคต
 วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 



                      พูดลอกดกระทบการงาน 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 

ูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการ 

ัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
อุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

ถนาจะทําให 
ะอุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการ 

าจะทําให 
กะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ 

 

 

ะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 งานทราม คือพูดกะอุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานชางไม วาทาน 
 ทํางานเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอกดใหเลวกระทบการงาน 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปส
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะ
 การงานทราม คือพูดกะอุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทานทํางาน 
 ชางไม วาทานทํางานเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอประชดกระทบการงาน 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปราร
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก
 งานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทาน 
 ทํางานคาขาย วาทานทํางานเล้ียงโค ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอยกยอกระทบการงาน 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด
 การงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทาน 
 ทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วาทานทํางานเลี้ยงโค ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอกดกระทบศิลปะ 
      อุปสัมบัน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึง
 วิชาการชางทราม คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ
 ชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมี 
 วิชาการชางหมอ วาทานมีวิชาการชางหูก วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบศิลปะ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก
 วิชาการชางทราม คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการ 
 ชางเขียน วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ, วาทานมีวิชาการชางหูก 
 วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ 



 คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบศิลปะ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 

ะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ 
าร 
 

ทําให 
ูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

ร 

ะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ึงพูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม 

 

ุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
กะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคทราม 

 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ 

ัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรค 

 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก
 วิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาก
 ชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการ
 ชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอยกยอกระทบศิลปะ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 วิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชากา
 ชางเขียน วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดลอกดกระทบโรค 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จ
 คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู 
 วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ วาทานเปนโรคกลาก วาทานเปนโรคมองครอ วาทานเปน
 โรคลมบาหมู ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบโรค 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด
 คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ วาทานเปนโรค
 กลาก วาทานเปนโรคมองครอ วาทานเปนโรคลมบาหมู ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบโรค 
      อุปสัมบัน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู 
 วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอยกยอกระทบโรค 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปส
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังน้ี ตองอาบัติ 



 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอกดกระทบรูปพรรณ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 

ุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ 

ะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
อุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ 

าทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

 
 

าทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบ 

าบัติ 

าจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ะอุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว 

 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอ
 รูปพรรณทราม คือพูดกะอุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ขาวเกินไป 
 วาทานเปนคนสูงนัก วาทานเปนคนตํ่านัก วาทานเปนคนดํานัก วาทานเปนคนขาวนัก 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอกดใหเลวกระทบรูปพรรณ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุ
 รูปพรรณทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก วาทาน 
 เปนคนสูงนัก วาทานเปนคนตํ่านัก วาทานเปนคนดํานัก วาทานเปนคนขาวนัก ดังน้ีเปนตน 
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอประชดกระทบรูปพรรณ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไม
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะ
 รูปพรรณอุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป 
 วาทานเปนคนไมสูงนัก วาทานเปนคนไมตํ่านัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคน 
 ไมขาวนัก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอยกยอกระทบรูปพรรณ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประม
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก
 รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงเกินไป ... ไมตํ่าเกินไป ... ไมดําเกินไป ... ไมขาว
 เกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก วาทานเปนคนไมตํ่านัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคน
 ไมขาวนัก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอกดกระทบกิเลส 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประม
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 กิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา 
 วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังน้ีเปนตน ตองอ
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบกิเลส 
      อุปสัมบันไมปรารถน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก



 กระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ 
ติ 

าจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
กะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลส 

าจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

าน 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบ 

ิ 

บัน ไมปรารถนาจะทําให 
ะอุปสัมบันผูอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
กะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบ 

ัติ 

 วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังน้ีเปนตน ตองอาบั
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบกิเลส 
      อุปสัมบันไมปรารถน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด
 อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทาน 
 ปราศจากราคะ วาทานปราศจากโทสะ วาทานปราศจากโมหะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอยกยอกระทบกิเลส 
      อุปสัมบันไมปรารถน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 กิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาท
 ปราศจากราคะ วาทานปราศจากโทสะ วาทานปราศจากโมหะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอกดกระทบอาบัติ 
      อุปสัมบัน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 อาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัต
 ถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตอง 
 อาบัติทุพภาสิต วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติ 
 ถุลลัจจัย วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ 
 วาทานตองอาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบอาบัติ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัม
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก
 อาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติถุลลัจจยั วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติ 
 ปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ วาทานตองอาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบอาบัติ 
      อุปสัมบัน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด
 อาบัติอุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบ



 ถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติ 

รถนาจะทําให 
ัมบันผูอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว 

มี 
 

ะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว 

น 

ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว 

ความ 

นาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว 

 ทุพภาสิต วาทานเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอยกยอกระทบความประพฤติ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรา
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปส
 ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนตน 
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอกดกระทบคําสบประมาท 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไม
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอ
 กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ ... 
 ความประพฤติดังโค ... มีความประพฤติดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความ
 ประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนอูฐ วาทานเปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา 
 วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดลอกดใหเลวกระทบคําสบประมาท 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบ
 กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต 
 ... ผูธรรมกถึก วาทานเปนอูฐ วาทานเปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา วาทานเปน 
 สัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก สุคติของทานไมมี ทานตองหวงัไดแตทุคติ ดังน้ีเปนต
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอประชดกระทบคําสบประมาท 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไม
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปส
 กระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ 
 ... มีความประพฤติดังโค ... มีความประพฤติดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มี
 ประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนบัณฑิต วาทานเปนคนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา 
 วาทานเปนพหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังน้ี 
 เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอยกยอกระทบคําสบประมาท 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปส
 กระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต 



 ... ผูธรรมกถึก วาทานเปนบัณฑิต วาทานเปนคนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา วาทานเปน 
 พหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังน้ีเปนตน 
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๔๗] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา 

 จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษุในพระธรรม- 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
รยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษุในพระธรรมวนิัยนี้ 

นพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ืออวกัณณกะ บางพวกช่ือชวกัณณกะ บางพวก 
ช่ือกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 

นพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ือพุทธรักขิต บางพวกช่ือธัมมรักขิต บางพวกช่ือ 
ทุกๆ คําพูด. 

นภารทวาชโคตร 
. 

คตมโคตร บางพวกเปนโมคคัลลานโคตร 
ฐโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 

นพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม บางพวกทํางานเทดอกไม ดังน้ี 

ํางานไถนา บางพวกทําการคาขาย บางพวก 
ทุกๆ คําพูด. 

 จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน
 *วินัยนี้ บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล บางพวกเปนชาติคนจักสาน บางพวกเปนชาติพราน 
 บางพวกเปนชาติคนชางหนัง บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      อุปสัมบัน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเป
 บางพวกเปนชาติกษัตริย บางพวกเปนชาติพราหมณ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม 
      ... มีภิกษุใ
 ช่ือธนิฏฐกะ บางพวกช่ือสวิฏฐกะ บางพวก
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุใ
 สังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร บางพวกเป
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโ
 บางพวกเปนกัจจายนโคตร บางพวกเปนวาเสฏ
 ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบการงานทราม 
      ... มีภิกษุใ
 เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกท
 ทํางานเลี้ยงโค ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 



                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน บางพวกมีวิชาการชางหมอ 

ชางหนัง บางพวกมีวิชาการชางกัลบก ดังน้ีเปนตน 

างพวกมีวิชาการชางนับ บางพวกมีวิชาการชางคํานวณ 
าบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

บางพวกเปน 
กเปนโรคลมบาหมู ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 

มวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 

นพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป บางพวกตํ่าเกินไป บางพวกดํา 
บัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

วกไมดํานัก 
ิต ทุกๆ คําพูด. 

ถูกโทสะย่ํายี บางพวก 
ิต ทุกๆ คําพูด. 

ปราศจากโทสะ บางพวก 
 คําพูด. 

งพวกตองอาบัติสังฆาทิเสส 
บัติปาจิตตีย บางพวกตองอาบัติปาฏิเทสนียะ 

. 

 บางพวกมีวิชาการชางหูก บางพวกมีวิชาการ
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บ
 บางพวกมีวิชาการชางเขียน ดังน้ีเปนตน ตองอ
                     พูดลอเปรยกระทบโรคทราม 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเรื้อน บางพวกเปนโรคฝ 
 โรคกลาก บางพวกเปนโรคมองครอ บางพว
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรร
 ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม 
      ... มีภิกษุใ
 เกินไป บางพวกขาวเกินไป ดังน้ีเปนตน ตองอา
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก บางพวกไมตํ่านัก บางพ
 บางพวกไมขาวนัก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาส
                    พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม บางพวก
 ถูกโมหะครอบงํา ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาส
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ บางพวก
 ปราศจากโมหะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
                    พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก บา
 บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกตองอา
 บางพวกตองอาบัติทุกกฏ บางพวกตองอาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม 



      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ บางพวกมีความประพฤติ 
วามประพฤติดังลา บางพวกมีความประพฤติ 

น้ัน 

นฉลาด บางพวก 
มกถกึ ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี 

ไมปรารถนา 
 จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา ภิกษุจําพวกไรกัน 

มณ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 

แน ช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ 
ุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ังฆรักขิต ดังน้ีเปนตน 

สิยโคตร ... การทวาชโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 

แน เปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร 
สิต ทุกๆ คําพูด. 

น ตองอาบัติทุพภาสิต 

วกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา ... ทําการคาขาย ... ทํางานเล้ียงโค 

 ดังแพะ บางพวกมีความประพฤติดังโค บางพวกมีค
 ดังสัตวดิรัจฉาน บางพวกมีความประพฤติดังสัตวนรก สุคติของภิกษุพวกนัน้ไมมี ภิกษุพวก
 ตองหวังไดแตทุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต บางพวกเปนค
 เปนคนมีปญญา บางพวกเปนพหูสูต บางพวกเปนธรร
 ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๔๘] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน 
 จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน
 แน เปนชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคน 
 เทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนชาติกษัตริย ... ชาติพราห
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกัน
 ... ช่ือกุลวัฑฒกะ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติท
                     พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน ช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือส
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโก
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกัน
 ... วาเสฏฐโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภา
                   พูดลอเปรยกระทบการงานทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนชางไม ... คนเทดอกไม ดังน้ีเปนต
 ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพ
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 



                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... ภิกษุพวกไรกันแน มีวชิาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก 

ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ชางเขียน 

คเรือ้น ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ 
ําพูด. 

ี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
 

นคนไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก 

ะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา 

ากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ ตอง 

ัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจยั 
าบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ตองอาบัติทุพภาสิต 

วกไรกันแน เปนโสดาบัน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ดิรัจฉาน 
นตองหวงัไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต 

 ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก 
                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน มีวชิาการชางนับ ... มีวิชาการคํานวณ ... มีวิชาการ
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบโรคทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโร
 ... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ ค
                    พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ดังน
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน สูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป ตอง 
 อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เป
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน ถูกราค
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน ปราศจ
 อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน ตองอาบ
 ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อ
 ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพ
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน มคีวามประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตว
 ... สัตวนรก สุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี ภิกษุพวกนั้
 ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 



      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา ... เปน 
ิกษุพวกน้ันตองหวงัไดแตสุคติ ตอง 

ถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา 
 จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติ 

าบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ื่อ 
ิทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ังฆรักขิต ตอง 

ร ... ไมใชภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
 

 
. 

 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
 

 

 ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาการชางหูก 
ชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

นโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปน 

 พหูสูต ... เปนธรรมกถึก ทุคติของภิกษุพวกนัน้ไมมี ภ
 อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๔๙] อุปสัมบันไมปราร
 จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน
 คนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน ... ไมใชชาติพราน ... ไมใชชาติคนชางหนัง ... ไมใชชาติ 
 คนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชชาติกษัตริย ... ไมใชชาติพราหมณ ตองอ
                     พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม 
      ... พวกเราไมใชช่ืออวกัณณกะ ... ไมใชช่ือชวกัณณกะ ... ไมใชช่ือธนิฏฐกะ ... ไมใชช
 สวิฏฐกะ ... ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ ตองอาบัต
                     พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต ... ไมใชช่ือธัมมรักขิต ... ไมใชช่ือส
 อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... พวกเราไมใชโกสิยโคต
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
      ... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช
 วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด
                   พูดลอเปรยกระทบการงานทราม 
      ... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม
                   พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
      ... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทําการคาขาย ... ไมใชคนทํางานเลี้ยงโค
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... พวกเราไมใชมีวิชาการจักชางสาน
 ... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการ
                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการ 
 ชางเขียน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบโรคทราม 
      ... พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน ... ไมใชเป



 โรคมองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ๆ คําพูด. 
 

ป 

ตํ่านัก ... ไมใชดํานัก ... ไมใชไมขาวนัก ตองอาบัติ 

าคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา ตองอาบัติ 

ศจากราคะ ... ไมใชปราศจากโทสะ ... ไมใชปราศจากโมหะ ตองอาบัติ 

ผูตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย 
าบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติ 

ัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ 

กเราไมใชเปนบัณฑิต ... ไมใชคนฉลาด ... ไมใชคนมีปญญา ... ไมใชพหูสูต 
หวังไดแตสุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต 

  พูดลอกดกระทบชาติ 
ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไม 

ระสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชาติทราม ดวยกลาว 
ิพราน 

                    พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุก
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
      ... พวกเราไมใชสูงเกินไป ... ไมใชตํ่าเกินไป ... ไมใชดําเกินไป ... ไมใชขาวเกินไ
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชสูงนัก ... ไมใช
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... พวกเราไมใชถูกร
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชปรา
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... พวกเราไมใชเปน
 ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อ
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชผูเปนโสดาบ
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
      ... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน 
 ... สัตวนรก สุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไ
 คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... พว
 ... ไมใชธรรมกถึก ทุคติของพวกเราไมมี พวกเราตอง
 ทุกๆ คําพูด. 
                       อุปสัมบันลออนุปสัมบัน 
                      
      [๒๕๐] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา 
 ปรารถนาจะทําใหอัปยศ แตมีความป
 กระทบชาติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีชาติคนจัณฑาล ... มีชาติคนจักสาน ... มีชาต



 ... มีชาติคนชางหนัง ... มีชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน 
 วาเปนชาติพราน วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบชาติ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 

กะอนุปสัมบันมีชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติ 

าจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอนุปสัมบันมีชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติ 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

 

บประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
จึงพูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบช่ือทราม 

ระมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ 
 จึงพูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ 

 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด
 ทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีชาติกษัตริย ... มีชาติพราหมณ วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปน 
 ชาติคนจักสาน วาเปนชาติพราน วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบชาติ 
      อุปสัมบันไมปรารถน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันมีชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคน 
 ชางหนัง ... ชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอยกยอกระทบชาติ 
      อุปสัมบัน
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน 
 ชาติอุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันมีชาติกษัตริย ... มีชาติพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปน
 ชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดลอกดกระทบชื่อ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะส
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน 
 คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ืออวกณัณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏฐกะ 
 ... ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ 
 วาทานกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอกดใหเลวกระทบชื่อ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบป
 ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน
 ช่ือทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทาน 
 อวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ 
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอประชดกระทบชื่อ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไม



 ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีช่ือทราม ดวยกลาวกระทบช่ือ 
ฐกะ 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอนุปสัมบันมีช่ืออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบช่ือ 

ิต 

 ไมปรารถนาจะ 
น จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาว 

ร 

าทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ 
น จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

สฏฐ- 

จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบ 
าน 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตร 

ร 

นาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ 
 จึงพูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบ 

 อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ ... ช่ือสวิฏ
 ... ช่ือกุลวัฑฒกะ วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอยกยอกระทบช่ือ 
      อุปสัมบัน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต วาทานพุทธรักข
 วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดลอกดกระทบโคตร 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
 ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเล
 กระทบโคตรทราม คือพูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคต
 วาทานภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                         พูดลอกดกระทบโคตร 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประม
 ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเล
 โคตรทราม คือพูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเ
 *โคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบโคตร 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ 
 ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน 
 โคตรอุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาท
 โมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอยกยอกระทบโคตร 
      อุปสัมบัน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 อุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคต
 วาทานโคตมโคตร วาทานโมคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังน้ี 
 เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอกดกระทบการงาน 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถ
 ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน



 การงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานชางไม 

น ไมปรารถนาจะทําให 
อนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

ารถนาจะทําให 
ะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการ 

นาจะทําให 
กะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

 

ัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ 

 

ะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
ดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาว 

มีวิชา 

ัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 

 วาทานทํางานเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอกดใหเลวกระทบการงาน 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบั
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะ
 การงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทานทํางาน 
 ชางไม วาทานทํางานเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอประชดกระทบการงาน 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปร
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก
 งานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทาน 
 ทําการคาขาย วาทานทํางานเล้ียงโค ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอยกยอกระทบการงาน 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด
 การงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทาน 
 ทํางานไถนา วาทานทําการคาขาย วาทานทํางานเลี้ยงโค ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
 คําพูด. 
                       พูดลอกดกระทบศิลปะ 
      อุปส
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึง
 วิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ
 ชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชา- 
 *การชางหมอ วาทานมีวิชาการชางหูก วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก 
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบศิลปะ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจ
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพู
 กระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... 
 การชางเขียน วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ วาทานมีวิชาการชางหูก 
 วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ 
 คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบศิลปะ 
      อุปส



 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ 
าร 

จะทําให 
ูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาว 

ี 
ัติ 

าจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ึงพูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม 

า ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
พดูกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

าก 

รถนาจะทํา 
ึงพูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรค 

ม 

 ไมปรารถนาจะทําให 
ูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรค 

าจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
ุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ 

 วิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาก
 ชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการ 
 ชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอยกยอกระทบศิลปะ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนา
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 กระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... ม
 วิชาการชางเขียน วาทานมีวิชาการชางนับ ... ชางคํานวณ ... ชางเขียน ดังน้ีเปนตน ตองอาบ
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดลอกดกระทบโรค 
      อุปสัมบันไมปรารถน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จ
 คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู 
 วาทานเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู ดังน้ีเปนตน ตอง 
 อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบโรค 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะด
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึง
 โรคทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกล
 ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบโรค 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรา
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จ
 อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคล
 บาหมู วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอยกยอกระทบโรค 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังน้ี ตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอกดกระทบรูปพรรณ 
      อุปสัมบันไมปรารถน
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอน



 รูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป 
 วาทานเปนคนสูงนัก ... ตํ่านัก ... ดํานัก ... ขาวนัก ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ 
 คําพูด. 
                    พูดลอกดใหเลวกระทบรูปพรรณ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 

ะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอกุฤษฏ ดวยกลาว 
ัก 

าจะทํา 
กะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ 

ัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
ดูกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอกุฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

 

ไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
 จึงพูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบ 

าน 
ูด. 

ะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 
 

ัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
กะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลส 

 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก
 กระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวน
 วาทานเปนคนสูงนัก ... ตํ่านัก ... ดํานัก ... ขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอประชดกระทบรูปพรรณ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถน
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด
 รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป 
 วาทานเปนคนไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ 
 คําพูด. 
                     พูดลอยกยอกระทบรูปพรรณ 
      อุปส
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูไมสูงเกินไป ... ไมตํ่าเกินไป ... ไมดําเกินไป ... ไม
 ขาวเกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอกดกระทบกิเลส 
      อุปสัมบัน
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน
 กิเลสทราม คือพูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาท
 ถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพ
                     พูดลอกดใหเลวกระทบกิเลส 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดก
 กิเลสทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทาน
 ถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ 
 คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบกิเลส 
      อุปส
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูด



 อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทาน- 
 *ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด 
                   พูดลอยกยอกระทบความประพฤติ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 

ุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 
หะ 

 จึงพูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบ 
บัติ 

นุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
ดูกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว 

สังฆา- 

บประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
ดูกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาว 

ส 
ิต 

ัน ไมปรารถนาจะทํา 
ุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ 

น 

ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 
นุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว 

 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอน
 ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโม
 วาทานปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                       พูดลอกดกระทบอาบัติ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน
 อาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอา
 ถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต วาทานตองอาบัติปาราชิก ... สังฆาทิเสส ... ถุลลัจจัย ... ปาจิตตีย ... ปาฏิเทสนียะ 
 ... ทุกกฏ ... ทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอกดใหเลวกระทบอาบัติ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอ
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 กระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติ
 *ทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ...  อาบัติทุกกฏ ... อาบัติ 
 ทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอประชดกระทบอาบัติ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะส
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพ
 กระทบความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเส
 ... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาส
 วาทานเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอยกยอกระทบความประพฤติ 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบ
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอน
 ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนต
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอกดกระทบคําสบประมาท 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไม
 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอ



 กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตว- 
 *ดิรัจฉาน มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน 
 วาทานเปนสัตวนรก สุคติของทานไมมี ทานตองหวงัไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต 
 ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดลอกดใหเลวกระทบคําสบประมาท 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให 

ัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว 

ไมปรารถนาจะทํา 
นุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว 

ว- 
 

ัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
อนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว 

นา 
 จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันใน 

าจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา 
างนี้ คือกลาววา มีอนปุสัมบันใน 

ิ 

 อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปส
 กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผู 
 ธรรมกถึก วาทานเปนอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก สุคติ 
 ของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอประชดกระทบคําสบประมาท 
      อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน 
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอ
 กระทบคําดาอุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัต
 *ดิรัจฉาน มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนบัณฑิต ... คนฉลาด ... คนมีปญญา ... พหูสูต
 วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี ทานตองหวงัไดแตสุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ 
 คําพูด. 
                   พูดลอยกยอกระทบคําสบประมาท 
      อุปส
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะ
 กระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต 
 ... ผูธรรมกถึก วาทานเปนบัณฑิต ... คนฉลาด ... คนมีปญญา ... พหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก 
 ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๕๑] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถ
 จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน
 พระธรรมวินยันี้ บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล บางพวกเปนชาติคนจักสาน บางพวกเปนชาติ 
 พราน บางพวกเปนชาติคนชางหนัง บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไมปรารถน
 ใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอย
 พระธรรมวินยันี้ บางพวกเปนชาติกษัตริย บางพวกเปนชาติพราหมณ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัต
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 



                     พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ืออวกัณณกะ บางพวกช่ือชวกัณณกะ 

 บางพวกชื่อกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ุกๆ คําพูด. 

ยโคตร บางพวกเปนภารทวาช- 

างพวกเปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร 
พภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

งานเทดอกไม ดังน้ี 

งพวกทํางานไถนา ... ทําการคาขาย ... ทํางานเลี้ยงโค 

นัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน ... ชางหมอ ... ชางหูก 
าสิต ทุกๆ คําพูด. 

างนับ ... ชางคํานวณ ... ชางเขียน 

นัยนี้ บางพวกเปนโรคเรือ้น ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรค- 
สิต ทุกๆ คําพูด. 

วาน ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต 

ัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาว 

 บางพวกช่ือธนิฏฐกะ บางพวกช่ือสวิฏฐกะ
                     พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกช่ือพุทธรักขิต บางพวกช่ือธัมมรักขิต 
 บางพวกช่ือสังฆรักขิต ตองอาบัติทุพภาสิต ท
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิ
 *โคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บ
 ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุ
                   พูดลอเปรยกระทบการงานทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม ... ทํา
 เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บา
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดลอกระทบศิลปะทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวิ
 ... ชางหนัง ... ชางกัลบก ตองอาบัติทุพภ
                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการช
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบโรคทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวิ
 *มองครอ ... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภา
                    พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาห
 ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม 
      ... มีอนุปส
 เกินไป ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 



      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไม 

งพวกถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะ 

พวกปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ 

าบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส 
ปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต 

บางพวกเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 

ระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ ... ดังแพะ ... ดังโค 
ทานพวกน้ันไมมี ทานพวกนั้นตองหวงั 

ิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคน 
พวกน้ันไมมี ทานพวกนั้นตอง 

ะมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนา 
ึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา อนุปสัมบันจํา- 

าหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต 

ันจําพวกไรกนัแน ช่ืออวกัณณกะ ... ช่ือชวกัณณกะ ... ช่ือธนิฏฐกะ 
บัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด. 

 ขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บา
 ครอบงํา ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บาง
 ... ปราศจากโมหะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอ
 ... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติ
 ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ 
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
      ... มีอนุปสัมบันในพ
 ... ดังลา ... ดังสัตวดิรัจฉาน ... ดังสัตวนรก สุคติของ
 ไดแตทุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑ
 มีปญญา ... เปนพหูสูต ... เปนธรรมกถึก ทุคติของทาน
 หวังไดแตสุคติ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                        พูดลอเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๕๒] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบปร
 จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จ
 *พวกไรกันแน เปนชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติ 
 คนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนชาติกษัตริย ... ชาติพร
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม 
      ... อนุปสัมบ
 ... ช่ือสวิฏฐกะ ... ช่ือกุลวัฑฒกะ ... ตองอา



                     พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน ช่ือพุทธรักขิต ... ช่ือธัมมรักขิต ... ช่ือสังฆรักขิต ตอง 

 เปนโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร ตองอาบัติ 

กไรกันแน เปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร 
ูด. 

นเทดอกไม ตองอาบัติทุพภาสิต 

ันจําพวกไรกนัแน เปนคนทํางานไถนา ... ทําการคาขาย ... ทํางานเลี้ยงโค 

 มีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ 
งกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

าร- 

ื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ 
ําพูด. 

น ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
 

 เปนคนไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก 

 ถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา 

 อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพว
 ... วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพ
                   พูดลอเปรยกระทบการงานทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนชางไม ... ค
 ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบ
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน
 ชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชา
                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาก
 *ชางเขียน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบโรคทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนโรคเร
 ... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ ค
                    พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน เปนโรคเบาหวา
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน สูงเกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป 
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน



 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ 

 ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติ 
นียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังน้ี ตองอาบัติ 

กไรกันแน เปนโสดาบัน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

วดิรัจฉาน 
สัมบันพวกนั้นตองหวงัไดแตทุคติ 

 เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา 
วกนั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวัง 

รารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนา 
 จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติ 

ังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต 

ไมใชช่ืออวกัณณกะ ... ไมใชช่ือชวกัณณกะ ... ไมใชช่ือธนิฏฐกะ ... ไมใชช่ือ 
ิทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ังฆรักขิต ตองอาบัติ 

ิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด. 

 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน
 ถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทส
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพว
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน มีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัต
 ... สัตวนรก สุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี อนุป
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... อนุปสัมบันจําพวกไรกนัแน
 ... เปนพหูสูต ... เปนธรรมกถึก ทุคติของอนุปสัมบันพ
 ไดแตสุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๕๓] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมป
 จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน
 คนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน ... ไมใชชาติพราน ... ไมใชคนชาติหนัง ... ไมใชชาติคนเท 
 ดอกไม ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชชาติกษัตริย ... ไมใชชาติพราหมณ ด
 ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบช่ือทราม 
      ... พวกเรา
 สวิฏฐกะ ... ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ ตองอาบัต
                     พูดลอเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต ... ไมใชช่ือธัมมรักขิต ... ไมใชช่ือส
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... พวกเราไมใชโกส



                    พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
 

ูด. 

องอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด. 
 

ี้ยงโค 

ักสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาชางหูก 
ชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

ียน, 

ไมใชเปนโรคฝ, ... ไมใชเปนโรคกลาก, ... ไมใชเปนโรค 
งอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

 
ขาวเกินไป, 

ชไมตํ่านัก, ... ไมใชไมดํานัก, ... ไมใชไมขาวนัก, ... ตอง 

ุมรุม, ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี, ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา, ... ตอง 

าคะ, ... ไมใชปราศจากโทสะ, ... ไมใชปราศจากโมหะ, ... ตอง 

าบัติปาราชิก, ... อาบัติสังฆาทิเสส, ... อาบัติถุลลัจจยั, ... อาบัติ 
กฏ, ... อาบัติทุพภาสิต, ดังน้ี ตองอาบัติทุพภาสิต 

      ... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช
 วาเสฏฐโคตร ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพ
                   พูดลอเปรยกระทบการงานทราม 
      ... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ต
                   พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
      ... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทําการคาขาย ... ไมใชคนทํางานเล
 ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางจ
 ... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการ
                    พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการชางเข
 ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดลอเปรยกระทบโรคทราม 
      ... พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน, ... 
 มองครอ, ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู, ... ตอ
                    พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน, ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
      ... พวกเราไมใชสูงเกินไป, ... ไมใชตํ่าเกินไป, ... ไมใชดําเกินไป, ... ไมใช
 ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชไมสูงนัก, ... ไมใ
 อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... พวกเราไมใชถูกราคะกล
 อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชปราศจากร
 อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... พวกเราไมใชเปนผูตองอ
 ปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุก



 ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดลอเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชเปนผูเปนโสดาบัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 

าม 
ัจฉาน, 

วังไดแตทุคติ, ... ตองอาบัติทุพภาสิต 

ไมใชเปนบัณฑิต, ... ไมใชเปนคนฉลาด, ... ไมใชเปนคนมีปญญา, ... ไมใชเปน 
ี, พวกเราตองหวังไดแตสุคติ, ... ตองอาบัติ 

ถ ๑, ภิกษุมุงธรรม ๑ ภิกษุมุงส่ังสอน ๑, ภิกษุวิกลจรติ ๑, 
ับกระสายเพราะเวทนา ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 

ัคคีย 
เจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคีย เก็บเอาคําสอเสียดของพวกภิกษุ 
น 

อเสียดของพวกภิกษุ ผูกอความ 
ื่อทําลาย 

ัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอเก็บเอา 

 

                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททร
      ... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ, ... ดังแพะ, ... ดังโค, ... ดังลา, ... ดังสัตวดิร
 ... ดังสัตวนรก, สุคติของพวกเราไมมี, พวกเราตองห
 ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... พวกเรา
 พหูสูต, ... ไมใชเปนธรรมกถกึ, ทุคติของพวกเราไมม
 ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด. 
                          อนาปตติวาร 
      [๒๕๔] ภิกษุมุงอรร
 ภิกษุมีจิตฟุงซาน ๑, ภิกษุกระส
                   มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                          ---------- 
                     ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๒๕๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ผูกอความบาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของฝายนี้แลว บอกแกฝายโน
 เพื่อทําลายฝายนี้, ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลายฝายโนน, เพราะเหตุนั้น 
 ความบาดหมางท่ียังไมเกิดก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก็รุนแรงยิ่งข้ึน. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเก็บเอาคําส
 บาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของฝายนี้แลว บอกแกฝายโนน เพ
 ฝายนี้ ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลายฝายโนน เพราะเหตุนั้น ความบาด 
 หมางท่ียังไมเกิดก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลว ก็รุนแรงยิ่งข้ึน แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้นในเพราะ 
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพ
 คําสอเสียดของพวกภิกษุผูกอความบาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของ 
 ฝายนี้ แลวบอกแกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้, ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลาย
 ฝายโนน, เพราะเหตุนั้น ความบาดหมางท่ียังไมเกิดก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก็รุนแรงยิง่ข้ึน 



 จริงหรอื? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดเก็บเอา 
เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของ 

ย 

 

คีย จบ. 

วา วัตถุสําหรับเก็บมาสอเสียด มีไดดวยอาการ 
ใหเขาชอบ ๑ ของคนผูประสงคจะใหเขาแตกกัน ๑. 

กกําเนิดคนจัณฑาล กําเนิดคนจักสาน กําเนิดพราน 

ราม ไดแกคําดาวา เปนอูฐ เปนแพะ เปนโค เปนลา เปนสัตว- 
ิ, คําดาท่ีเกี่ยวดวยยะอักษร 

รมกถึก, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, นี่ช่ือวา คําดาอุกฤษฏ. 

      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 คําสอเสียดของพวกภิกษุผูกอความบาดหมาง 
 ฝายนี้ แลวบอกแกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้, ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลา
 ฝายโนน เพราะเหตุนั้น ความบาดหมางท่ียังไมเกิดก็เกิดข้ึน ท่ีเกิดข้ึนแลวก็รุนแรงยิง่ข้ึน 
 การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความ
 เลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๒. ๓. เปนปาจิตตีย ในเพราะสอเสียดภกิษุ. 
                       เรื่องพระฉัพพัค
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๒๕๖] ท่ีช่ือวา สอเสียด ขยายความ
 ๒ อยาง คือ ของคนผูตองการจะ
      ภิกษุเก็บเอาวัตถุสําหรับสอเสียดมากลาวโดยอาการ 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 ไดแกกําเนิด มี ๒ คือ กําเนิดทราม ๑ กําเนิดอุกฤษฏ ๑. 
      ท่ีช่ือวา กําเนิดทราม ไดแ
 กําเนิดคนชางหนัง กําเนิดคนเทดอกไม นี่ช่ือวากําเนิดทราม. 
      ท่ีช่ือวา กําเนิดอุกฤษฏ ไดแกกําเนิดกษัตริย กําเนิดพราหมณ นี่ช่ือวา กําเนิด 
 อุกฤษฏ ฯลฯ ๑- 
      ท่ีช่ือวา คําดา ไดแกคําดามี ๒ คํา คําดาทราม ๑ คําดาอุกฤษฏ ๑. 
      ท่ีช่ือวา คําดาท
 *ดิรัจฉาน เปนสัตวนรก, สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคต
 ภะอักษร, หรือนิมิตของชายและนิมิตของหญิง นี่ช่ือวา คําดาทราม. 
 @๑. ท่ี ฯลฯ ไวนี้ หมายถึงนาม โคตรเปนตน พึงดูในสิกขาบทท่ี ๒ ขอ ๑๘๘ ถึง ๑๙๕ 
 @หนา ๒๕-๒๗ 
      ท่ีช่ือวา คําดาอุกฤษฏ ไดแกคําดาวา เปนบัณฑิต เปนคนฉลาด เปนนักปราชญ 
 เปนพหูสูต เปนธร
                      อุปสัมบันสอเสียดอุปสัมบัน 
                    พูดเหน็บแนมกระทบชาติทราม 



      [๒๕๗] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป- 
นชาติคนจัณฑาล, ... ชาติคนจักสาน, ... ชาติพราน, 

ชาติกษัตริย, ... เปนชาติพราหมณ, ดังน้ีเปนตน 

ําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียด ไปบอกแก 
 ช่ือวาอวกัณณกะ, ... ช่ือชวกัณณกะ, ... ช่ือธนิฏฐกะ, 

 
ื่อพุทธรักขิต, ... ช่ือธัมมรักขิต, ... ช่ือสังฆรกัขิต, 

ันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป- 
ิยโคตร ภารทวาชโคตร ดังน้ีเปนตน, ตอง 

อยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป 
ตมโคตร, ... โมคคัลลานโคตร, ... กัจจายนโคตร, 

อเสียดไปบอกแก 
ํางานชางไม, ... เปนคนทํางานเทดอกไม, 

ันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป- 
ทํางานไถนา, ... ทํางานคาขาย, ... ทํางานเลี้ยงโค, 

ันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก 
วิชาการชางจักสาน, ... มีวิชาการชางหมอ, ... มีวิชา 

 *สัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เป
 ... ชาติคนชางหนัง, ... ชาติคนเทดอกไม. ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ 
      [๒๕๘] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป- 
 *สัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปน
 ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเหน็บแนมกระทบช่ือทราม 
      [๒๕๙] อุปสัมบันไดยินถอยค
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา
 ... ช่ือสวิฏฐกะ, ... ช่ือกุลวัฑฒกะ, ... ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเหน็บแนมกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      [๒๖๐] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียด ไปบอกแก
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา ช
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเหน็บแนมกระทบโคตรทราม 
      [๒๖๑] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบ
 *สัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปนโกส
 อาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดเหน็บแนมกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      [๒๖๒] อุปสัมบันไดยินถ
 สัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปนโค
 ... วาเสฏฐโคตร, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดเหน็บแนมกระทบการงานทราม 
      [๒๖๓] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําส
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปนคนท
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ 
      [๒๖๔] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบ
 *สัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปนคน
 ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเหน็บแนมกระทบศิลปะทราม 
      [๒๖๕] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบ
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา มี



 การชางหูก, ... มีวิชาการชางหนัง, ... มีวิชาการชางกัลบก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย 

ัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป- 
การชางนับ, ... มีวิชาการชางคํานวณ, ... มีวิชา 

าคําสอเสียดไปบอกแก 
เปนโรคเรื้อน, ... โรคฝ, ... โรคกลาก, ... โรคมองครอ, 

อเสียดไปบอกแก 
นโรคเบาหวาน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติ 

ดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก 
นสูงเกินไป, ... ตํ่าเกินไป, ... ดําเกินไป, 

คําสอเสียดไปบอกแก 
ไมสูงนัก, ... ไมตํ่านัก, ... ไมดํานัก, 

าคําสอเสียดไปบอกแก 
นผูถูกราคะกลุมรุม, ... ถูกโทสะย่ํายี, ... ถกูโมหะ 

็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก 
นผูปราศจากราคะ, ... ปราศจากโทสะ, ... ปราศจาก 

 เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก 
นผูตองอาบัติปาราชิก, ... อาบัติสังฆาทิเสส, 

ุพภาสิต, 

 ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดเหน็บแนมกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      [๒๖๖] อุปส
 *สัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา มีวิชา
 การชางเขียน, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเหน็บแนมกระทบโรคทราม 
      [๒๖๗] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอ
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา 
 ... โรคลมบาหมู, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเหน็บแนมกระทบโรคอุกฤษฏ 
      [๒๖๘] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําส
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เป
 ปาจิตตียทุกๆ คําพูด. 
                   พูดเหน็บแนมกระทบรูปพรรณทราม 
      [๒๖๙] อุปสัมบันไ
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปนค
 ... ขาวเกินไป, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเหน็บแนมกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      [๒๗๐] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอา
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปนคน
 ... ไมขาวนัก, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเหน็บแนมกระทบกิเลสทราม 
      [๒๗๑] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอ
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เป
 ครอบงํา, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดเหน็บแนมกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      [๒๗๒] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา  เป
 โมหะ, ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเหน็บแนมกระทบอาบัติทราม 
      [๒๗๓] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เป
 ... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, ... อาบัติท



 ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คําพูด. 
                   พูดเหน็บแนมกระทบอาบัติอุกฤษฏ 
      [๒๗๔] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก 

ัน ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย 

ปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก 
.. เปนแพะ, ... เปนโค, ... เปนลา, 

ี้เปนตน 

ําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก 
, ... เปนคนฉลาด, ... เปนคนมีปญญา, 

นตน 

ําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก 
ิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติคน 

ิคนเทดอกไม, 

ุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติกษัตริย, 
กฏ 

ไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
รมวินัยนี้ บางพวกช่ืออวกัณณกะ, ... ช่ือ 

าคนอื่น 

าคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
มวินัยนี้ บางพวกช่ือพุทธรักขิต, ... ช่ือธมัมรักขิต, 

 

 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปนโสดาบ
 ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดเหน็บแนมกระทบคําสบประมาททราม 
      [๒๗๕] อุ
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปนอูฐ, .
 ... เปนสัตวดิรัจฉาน ... เปนสัตวนรก, สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, ดังน
 ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                พูดเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      [๒๗๖] อุปสัมบันไดยินถอยค
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเหน็บแนมทานวา เปนบัณฑิต
 ... เปนพหูสูต, ... เปนธรรมกถกึ, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, ดังน้ีเป
 ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติทราม 
      [๒๗๗] อุปสัมบันไดยินถอยค
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภ
 จัณฑาล, ... เปนชาติคนจักสาน, ... เปนชาติพราน, ... เปนชาติคนชางหนัง, ... เปนชาต
 ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ 
      [๒๗๘] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก 
 อุปสัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษ
 ... ชาติพราหมณ, ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น, วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุก
 ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชื่อทราม 
      อุปสัมบัน
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธร
 ชวกัณณกะ, ... ช่ือธนิฏฐกะ, ... ช่ือสวิฏฐกะ, ... ช่ือกุลวัฑฒกะ, ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้นไมว
 วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                   พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชื่ออุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอ
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรร
 ... ช่ือสังฆรักขิต, ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น, วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ



 ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโคตรทราม 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 

มวินัยนี้ บางพวกเปนโกสยิโคตร ...  เปนภาร 
 คําพูด. 

วินัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร, ... บางพวก 
ี้เปนตน 

แกอุปสัมบันวา 
วินัยนี้ บางพวกเปนคนทํางานชางไม, 

บัติทุกกฏ 

ไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
ินัยนี้ บางพวกเปนคนทํางานไถนา, 

พาะทาน 

บันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
วินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน, 

ดังน้ีเปนตน 

แกอุปสัมบันวา 
วินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ, ... มีวชิา 

บันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
รมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเรื้อน, ... โรคฝ, 

อง- 

 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรร
 ทวาชะโคตร ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
                 พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรม
 เปนโมคคัลลานโคตร, ... บางพวกเปนกัจจายนโคตร, ... บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร, ดังน
 ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทานดังนี้, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานทราม 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรม
 ... เปนคนทํางานเทดอกไม, ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอา
 ทุกๆ คําพูด. 
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ 
      อุปสัมบัน
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรมว
 ... เปนคนทํางานคาขาย, ... เปนคนทํางานเลี้ยงโค, ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉ
 ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบศิลปะทราม 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัม
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรม
 ... มีวิชาการชางหมอ, ... มีวิชาการชางหูก, ... มีวิชาการชางหนัง, ... มีวิชาการชางกัลบก, 
 ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดเปรยเหน็บแนมกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอก
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรม
 การชางคํานวณ, ... มีวิชาการชางเขียน, ดังน้ีเปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน 
 ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโรคทราม 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัม
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธร
 ... โรคกลาก, ... โรคมองครอ, ... โรคลมบาหมู, ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ต



 อาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโรคอุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 

วินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน, ... ภกิษุ 

บอกแกอุปสัมบันวา 
ินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป, ... ตํ่าเกินไป, 

ไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
ัยนี้ บางพวกไมสูงนัก, ... ไมตํ่านัก, 

ุกๆ คําพูด. 

มวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม, ... ถูกโทสะ- 
 ทุกๆ คําพูด. 

ระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ, ... ปราศจาก 
ุกๆ คําพูด. 

พระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก, ... อาบัติ 
... อาบัติ- 

า 
ระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน, ... ภิกษุนั้น 

ไปบอกแกอุปสัมบันวา 
ี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ, 

 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรม
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                 พูดเปรยเหน็บแนมกระทบรูปพรรณทราม 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไป
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรมว
 ... ดําเกินไป, ... ขาวเกินไป, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ 
 ทุกๆ คําพูด. 
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      อุปสัมบัน
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรมวิน
 ... ไมดํานัก, ... ไมขาวนัก, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ท
                  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบกิเลสทราม 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรร
 *ย่ํายี, ... ถูกโมหะครอบงํา, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น, วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ
                     พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพ
 โทสะ, ... ปราศจากโมหะ, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ท
                     พูดเปรยกระทบอาบัติทราม 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุใน
 สังฆาทิเสส, ... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, 
 *ทุพภาสิต, ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันว
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพ
 ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
               พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาททราม 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียด
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรมวินัยน



 ... ดังแพะ, ... ดังโค, ... ดังลา, ... ดังสัตวดิรัจฉาน, ... ดังสัตวนรก, สุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี, 
ฏ 

ัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป- 
รรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต, 

นั้นไมมี, 
ฏ 

ัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป- 
มวา ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนชาติคนจัณฑาล, 

ิกษุนั้น 

ไปบอกแกอุปสัมบันวา 
กไรกันแน เปนชาติกษัตริย, ... ชาติพราหมณ, 

อุปสัมบันวา 
ันแน ช่ืออวกัณณกะ, ... ช่ือชวกัณณกะ 

ังน้ี, 

อุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา 
วกไรกันแน ช่ือพุทธรักขิต, ... ช่ือธัมมรักขิต, 

ด. 

 คําพูด. 

คัลลานโคตร, ... กัจจายนโคตร, 
ฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

 ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกก
 ทุกๆ คําพูด. 
              พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      [๒๗๙] อุปส
 *สัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธ
 ... เปนคนฉลาด, ... เปนคนมีปญญา, ... เปนพหูสูต, ... เปนธรรมกถึก, ทุคติของภิกษุพวก
 ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกก
 ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบชาติทราม 
      [๒๘๐] อุปส
 *สัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเปรยเหน็บแน
 ... ชาติคนจักสาน, ... ชาติพราน, ... ชาติคนชางหนัง, ... ชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ภ
 ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียด
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภิกษุจําพว
 ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบช่ือทราม 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภิกษุจําพวกไรก
 ... ช่ือธนิฏฐกะ, ... ช่ือสวิฏฐกะ, ... ช่ือกุลวัฑฒกะ, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ด
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของ
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภิกษุจําพ
 ... ช่ือสังฆรักขิต, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพู
                     พูดเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร, ... ภารทวาชโคตร, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น 
 วาเฉพาะทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
                     พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโคตมโคตร, ... โมค
 ... วาเสฏฐโคตร, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเ
                    พูดเปรยกระทบการงานทราม 



      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนชางไม, ... คนเทดอกไม, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะ- 
 *ทาน ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา, ... เปนคนทํางานคาขาย, ... เปนคนทํางาน 

ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

างหูก 
ก ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตอง 

 มีวชิาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน 
องอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

งครอ ... โรคลม 
าน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

าน ดังน้ี 

เกินไป ... ตํ่าเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป ... ภิกษุ 
ิทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ขาวนัก ... ภิกษุนั้นไม 
ุกๆ คําพูด. 

 ... ถูกโมหะครอบงํา ... ภิกษุนั้น 
ิทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

... ปราศจากโมหะ, ... ภิกษุ 
ัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

 ... อาบัติถุลลัจจยั 
 อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ... ภิกษุนั้นไมวา 

 เลี้ยงโค, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน 
                     พูดเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน มีวชิาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการช
 ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบ
 อาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน
 ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ต
                      พูดเปรยกระทบโรคทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโรคเรือ้น ... โรคฝ ... โรคกลาก, ... โรคมอ
 บาหมู ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะท
                     พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะท
 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน สูง
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัต
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน ไมสูงนัก ... ไมตํ่านัก ... ไมดํานัก ... ไม
 วาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ท
                     พูดเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน ถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี
 ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัต
                     พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ, 
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบ
                     พูดเปรยกระทบอาบัติทราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส
 ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ...
 คนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 



                     พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโสดาบัน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี 

วามประพฤติดังอูฐ ... ดังแพะ ... ดังโค ... ดังลา ... ดังสัตว 
มี ภิกษุพวกน้ันตองหวงัไดแตทุคติ ... ภิกษุ 

ีปญญา ... เปน 
วกน้ันตองหวงัไดแตสุคติ ... ภิกษุ 

เสียดไปบอกแกอุป- 
าไมใชชาติคนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน 

นั้น 

ไปบอกแกอุปสัมบันวา 
ษัตริย ... ไมใชชาติพราหมณ ดังน้ีเปนตน 

กแกอุปสัมบันวา 
ไมใชช่ืออวกัณณกะ ... ไมใชช่ือชวกัณณกะ ... ไมใช 

าน 

า พวกเราไมใชช่ือพุทธรักขิต ... ไมใชช่ือธัมมรักขิต 
อื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ 

กเราไมใชโกสิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน 

ใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช 

 ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน มคี
 ดิรัจฉาน ... ดังสัตวนรก สุคติของภิกษุพวกนัน้ไม
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
              พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนม
 พหูสูต, ... เปนธรรมกถึก ทุคติของภิกษุพวกนัน้ไมมี ภิกษุพ
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติทราม 
      [๒๘๑] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอ
 *สัมบันวา ภิกษุช่ือน้ี พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเร
 ... ไมใชชาติพราน ... ไมใชชาติคนชางหนัง ... ไมใชชาติคนเทดอกไม ดังน้ีเปนตน ภิกษุ
 ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียด
 ภิกษุช่ือนี้พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเราไมใชชาติก
 ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบช่ือทราม 
      อนุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอ
 ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเรา
 ช่ือธนิฏฐกะ ... ไมใชช่ือสวิฏฐกะ ... ไมใชช่ือกุลวัฑฒกะ ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะท
 ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                      พูดเปรยกระทบช่ืออุกฤษฏ 
      ... ภิกษุช่ือนี้ พูดเปรยเหน็บแนมว
 ... ไมใชช่ือสังฆรักขิต ... ภิกษุนั้นไมวาคน
 คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรทราม 
      ... พว
 ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไม



 วาเสฏฐโคตร, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

.. ไมใชคนทํางานคาขาย ... ไมใชคนทํางานเลี้ยงโค ... ภิกษุ 
ุกๆ คําพูด. 

 ... ไมใชมีวิชาการชางหูก 
ารชางกัลบก ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน 

 ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการ 
าน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ใชเปน 
.. ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติ 

นโรคเบาหวาน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติ 

ูงเกินไป ... ไมใชตํ่าเกินไป ... ไมใชดําเกินไป ... ไมใชขาวเกินไป 
องอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ขาวนัก ... ภิกษุ 
ุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ูกโมหะครอบงํา ... ภิกษุ 
าบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

ปราศจากโมหะ ... ภิกษุ 
ัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 

                 พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานทราม 
      ... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน 
 ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา .
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ท
                     พูดเปรยกระทบศิลปะทราม 
      ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ
 ... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาก
 ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ
 ชางเขียน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะท
                      พูดเปรยกระทบโรคทราม 
      ... พวกเราไมใชเปนคนโรคเรื้อน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไม
 โรคมองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู .
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                     พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชเป
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม 
      ... พวกเราไมใชส
 ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ต
                    พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชไมสูงนัก ... ไมใชไมตํ่านัก ... ไมใชไมดํานัก ... ไมใชไม
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติท
                     พูดเปรยกระทบกิเลสทราม 
      ... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถ
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอ
                     พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชปราศจากราคะ ... ไมใชปราศจากโทสะ ... ไมใช
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบ
                     พูดเปรยกระทบอาบัติทราม 



      ... พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก ... สังฆาทิเสส ... ถุลลัจจัย ... ปาจิตตีย ... ปาฏิ- 
ั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ 

ไมใชเปนผูตองโสดาบัน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติ 

ีความประพฤติดังอูฐ ... ดังแพะ ... ดังโค ... ดังลา ... ดังสัตวดิรัจฉาน 
หวงัไดแตทุคติ ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น 

าด ... ไมใชเปนคนมีปญญา, ... ไมใช 
ไมมี พวกเราตองหวังไดแตสุคติ, ... ภิกษุ 

ียดไปบอกแก 
 คําพูด. 

ัน 

 

ตองการจะใหเขาชอบ ๑ ภิกษุไมประสงคจะใหเขาแตกกัน ๑ ภิกษุ 
 ไมตองอาบัติแล. 

ัคคีย 
ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียยังเหลาอุบาสกใหกลาวธรรม 

 *เทสนียะ ... ทุกกฏ ... ทุพภาสิต ... ภิกษุน
 ทุกๆ คําพูด 
                     พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ 
      ... พวกเรา
 ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม 
      ... พวกเราไมใชม
 ... ดังสัตวนรก สุคติของพวกเราไมมี พวกเราตอง
 วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                  พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ 
      ... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต ... ไมใชเปนคนฉล
 เปนพหูสูต ... ไมใชเปนธรรมกถึก ทุคติของพวกเรา
 นั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด. 
                        ตองอาบัติตามวัตถ ุ
      [๒๘๒] อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเส
 อุปสัมบัน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอนุปสัมบ
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอนุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบัน 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อุปสัมบันไดยินถอยคําของอนุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอนุปสัมบัน
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๒๘๓] ภิกษุไม
 วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
                   มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ 
                          ---------- 
                     ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๒๘๔] โดยสมัยนั้น  พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 โดยบท พวกอุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถูกอัธยาศัยในหมูภิกษุอยู. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 



 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดยังเหลาอุบาสกใหกลาวธรรมโดยบท เหลา 
เน้ือความ 

ภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
พระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 

หถูก 

ิสิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอ จึงไดยังเหลา 

จึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถูกอัธยาศัย 
 

คีย จบ. 

ูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ, ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

ยบท ไดแก บท อนุบท อนุอักขระ อนพุยัญชนะ. 

ัมบันกลาวพรอมกันวา ร ู

 ซึ่ง 
วยอรรถ ประกอบดวยธรรม. 

 อุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถูกอัธยาศัยในหมูภิกษุอยู แลวกราบทูล
 นั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระ
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
 ยังเหลาอุบาสก ใหกลาวธรรมโดยบท, เหลาอุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใ
 อัธยาศัยในหมูภิกษุอยู จริงหรอื? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัต
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 อุบาสกใหกลาวธรรมโดยบทเลา พวกอุบาสก
 ในหมูภิกษุอยู, ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ี ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๓. ๔. อน่ึง ภิกษุใดยังอนุปสัมบันใหกลาวธรรมโดยบท เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัค
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๒๘๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา อนุปสัมบัน คือ ยกเวนภิกษุ ภิกษุณี นอกนั้นช่ือวาอนุปสัมบัน. 
      [๒๘๖] ท่ีช่ือวา โด
      ท่ีช่ือวา บท คือ ข้ึนตนพรอมกัน ใหจบลงพรอมกัน. 
      ท่ีช่ือวา อนุบท คือ ข้ึนตนตางกัน ใหจบลงพรอมกัน. 
      ท่ีช่ือวา อนุอักขระ คือ ภิกษุสอนวา รูป อนิจฺจํ อนุปส
 ดังน้ี แลวหยุด. 
      ท่ีช่ือวา อนุพยัญชนะ คือ ภิกษุสอนวา รูป อนิจฺจํ อนุปสัมบันเปลงเสียงรบัวา 
 เวทนา อนิจฺจา. 
      บท ก็ดี อนุบท ก็ดี อนุอักขระ ก็ดี อนุพยัญชนะ ก็ดี ท้ังหมดน้ัน ช่ือวาธรรม 
 โดยบท. 
      ท่ีช่ือวา ธรรม ไดแกบาลีท่ีเปนพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสิภาษิต เทวตาภาษิต
 ประกอบด



      บทวา ใหกลาว คือ ใหกลาวโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท ใหกลาวโดย 
 อักขระ, ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ อักขระ. 
                           บทภาชนีย 
                           ติกปาจิตตีย 
      [๒๘๗] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอนุปสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติ 

ัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติทุกกฏ. 

มตองอาบัติ. 

อยู 
 ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

วกะ 
ธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬว ี

ื่อฟงธรรม เมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมจบแลว ภิกษุ 
ม 

 

 ติเตียน โพนทะนาวา 

ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุท้ังหลายสําเร็จการนอนรวมกับ 

 ปาจิตตีย. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อนุปสัมบ
                             ทุกกฏ 
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอนุสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย 
                          ไมตองอาบัติ 
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ไ
                          อนาปตติวาร 
      [๒๘๘] ภิกษุใหสวดพรอมกัน ๑ ทองพรอมกัน ๑ อนุปสัมบันผูกลาวอยู สวด
 ซึ่งคัมภีรท่ีคลองแคลวโดยมาก
                     มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                          ---------- 
                   ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                         เรื่องพระน
      [๒๘๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 ครั้งน้ัน พวกอบุาสกพากันมาสูอารามเพ
 ช้ันเถระกลับไปยังท่ีอยู ภิกษุช้ันนวกะสําเร็จการนอนรวมกับพวกอุบาสกอยูในศาลาท่ีฟงธรร
 นั้นเอง เผลอสติ ไมรูสึกตัว เปนผูเปลือยกายละเมอ กรนอยู. 
      พวกอุบาสกตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาท้ังหลายจึงไดสําเร็จการ- 
 *นอนเผลอสติ ไมรูสึกตัว เปนผูเปลือยกายละเมอ กรนอยูเลา
      ภิกษุท้ังหลายไดยินอุบาสกเหลาน้ัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย 
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ
 ไฉนพระภิกษุท้ังหลาย จึงไดสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสมับันเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ัน แด- 
 *พระผูมีพระภาค 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาค
 อนุปสัมบัน จริงหรอื 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 



                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
กษุท้ังหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลาน้ัน จึงได 
ทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความ 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

            เรื่องสามเณรราหุล 
คประทับอยูท่ีเมืองอาฬวี ตามพระพุทธาภิรมยแลว 
ูพระนครโกสัมพี เสด็จจาริกโดยลําดับ, ถึงพระนครโกสัมพีแลว 

บัน อาวุโสราหุล ทานจงรู 

หงราตรี พระผูมีพระภาคทรงต่ืนบรรทมแลว ไดเสด็จไปวัจจกุฎ,ี ครั้นถึง 

ุล พระพุทธเจาขา. 
จึงนอน ณ ท่ีนี้ 

เคามูลนั้น ในเพราะ 
 เราอนุญาตใหสําเร็จการนอน 

  สิกขาบทวิภังค 
ูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิ
 สําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันเลา การกระ
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ี ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๔. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน  เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพ
 ฉะนี้. 
                        เรื่องพระนวกะ จบ. 
            
      [๒๙๐] กาลตอมา พระผูมีพระภา
 เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไปส
 ขาววา พระองคประทับอยูพทริการาม เขตพระนครโกสัมพีนั้น. 
      ภิกษุท้ังหลายไดกลาวคําน้ีกะทานสามเณรราหุลวา อาวโุสราหุล พระผูมพีระภาคทรง- 
 *บัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัม
 สถานท่ีควรนอน. 
      วันนั้น ทานสามเณรราหุลหาท่ีนอนไมได จึงสําเร็จการนอนในวัจจกุฎี. 
      ครั้นปจจุสสมัยแ
 จึงทรงพระกาสะ แมทานราหุลก็กระแอมรับ. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ใครอยูในวัจจกุฎีนี้ 
      ทานสามเณรราหุลทูลวา ขาพระพุทธเจาราห
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เหตุไรเธอ
      จึงทานสามเณรราหุล กราบทูลเรื่องน้ันใหทรงทราบ. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปน
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย
 รวมกับอนุปสัมบันได ๒-๓ คืน ...  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๕๔. ๕. ข. อนึ่ง ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน ยิ่งกวา ๒-๓ คืน, 
 เปนปาจิตตีย. 
                      เรื่องสามเณรราหุล จบ. 
                        
      [๒๙๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ



 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา อนุปสัมบัน คือ ยกเวนภิกษุ นอกนั้นช่ือวาอนุปสัมบัน. 
      บทวา ยิ่งกวา ๒-๓ คืน คือเกินกวา ๒-๓ คืน. 

ุงท้ังหมด บังท้ังหมด มุงโดยมาก 

ษุนอน, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ุสําคัญวาเปนอนุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิง่กวา ๒-๓ คืน 

สําคัญวาเปนอุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน, ตอง 

ึ่ง บังก่ึง ภิกษุสําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติทุกกฏ. 
นุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติ 

            ไมตองอาบัติ 
มตอง 

๓] ภิกษุอยู ๒-๓ คืน ๑ ภิกษุอยูไมถึง ๒-๓ คืน ๑ ภิกษุอยู ๒ คืนแลว คืนท่ี 
ม ๑ อยูในสถานท่ีมุงท้ังหมด ไมบังท้ังหมด ๑ อยูในสถานท่ี 

ันนอน 

      บทวา รวม คือดวยกัน. 
      ท่ีช่ือวา การนอน ไดแกภูมสิถานเปนท่ีนอนอันเขาม
 บังโดยมาก. 
      คําวา สําเร็จการนอน ความวา ในวันท่ี ๔ เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว อนุปสัมบัน 
 นอนแลว ภิก
      ภิกษุนอนแลว อนุปสัมบันนอน, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      หรือนอนท้ังสอง, ตองอาบัติปาจิตตีย 
      ลุกข้ึนแลว กลับนอนอีก, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                           ติกปาจิตตีย 
      [๒๙๒] อนุปสัมบัน ภิกษ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุ
 อาบัติปาจิตตีย. 
                            ติกทุกกฏ 
      ในสถานท่ีมุงก
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอ
 ทุกกฏ. 
      อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติทุกกฏ. 
              
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ไ
 อาบัติ 
                          อนาปตติวาร 
      [๒๙
 ๓ ออกไปกอนอรุณ แลวอยูให
 บังท้ังหมด ไมมุงท้ังหมด ๑ อยูในสถานท่ีไมมุงโดยมาก ไมบังโดยมาก ๑ อนุปสัมบ
 ภิกษุนั่ง ๑ ภิกษุนอน อนุปสัมบันนั่ง ๑ หรือนัง่ท้ังสอง ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิ- 
 *กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                          ---------- 



                   ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                       เรื่องพระอนุรุทธเถระ 

ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ัตถี. ครั้งน้ัน ทานพระอนุรุทธะเดินทางไปพระนครสาวัตถ ี

รีผูหนึ่ง 
 

คุณนาย 
ือนพักสักคืนหน่ึง. 

ระ- 
 ทานขอรับ ถาทานไมหนักใจ พวกกระผมขอพักแรมคืนในเรือนพักสักคืนหน่ึง 

าวคําน้ีวา ทานเจาขา พระคุณเจาปะปนกับคนพวกนี้ 

วประดับ 
านพระอนุรุทธะ แลวไดกลาวคําน้ีกะทาน 

าดู 

ธะวา ทานเจาขา พระคุณเจามี 
, สวนดิฉันก็มีรูปงามยิ่ง นาดู นาชม, ทางท่ีเหมาะ ขอพระคุณเจา 

 ยืนบาง นั่งบาง นอนบาง เบ้ืองหนา 
วมอินทรยี ไมแลดู ไมปราศรัยกะนาง. ดังน้ัน 

ยอมสง 
เอง 
าน 

      [๒๙๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาว
 ในโกศลชนบท ไดไปถึงหมูบานแหงหน่ึง ณ เวลาเย็น ก็แลสมัยน้ัน ในหมูบานน้ันมีสต
 จัดเรือนพักสําหรับอาคันตุกะไว. จึงทานพระอนุรุทธะเขาไปหาสตรีนั้น แลวไดกลาวคําน้ีกะสตรี
 นั้นวา ดูกรนองหญิง ถาเธอไมหนักใจ อาตมาขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหน่ึง. 
      สตรีนั้นเรียนวา นิมนตพักแรมเถิด เจาขา. 
      พวกคนเดินทางแมเหลาอื่นก็เขาไปหาสตรีนั้น แลวไดกลาวคําน้ีกะสตรีนั้นวา 
 ขอรับ ถาคุณนายไมหนักใจ พวกขาพเจาขอพักแรมในเร
      นางกลาววา พระคุณเจาสมณะนั่นเขาไปพักแรมอยูกอนแลว ถาทานอนุญาตก็เชิญ 
 พักแรมได. 
      จึงคนเดินทางพวกนั้น พากันเขาไปหาทานพระอนุรุทธะแลว ไดกลาวคําน้ีกะทานพ
 *อนุรุทธะวา
      ทานพระอนุรุทธะตอบวา เชิญพักเถิดจะ. 
      อันท่ีจริง สตรีนั้นไดมีจิตปฏิพัทธในทานพระอนุรุทธะพรอมกับขณะท่ีไดเห็น ดังน้ัน. 
 นางจึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ แลวไดกล
 จักพักผอนไมสบาย ทางท่ีดีดิฉันควรจัดเตียงท่ีมีอยูขางในถวายพระคุณเจา. 
      ทานพระอนุรุทธะรับดวยดุษณีภาพ. 
      ครั้งน้ัน นางไดจัดเตียงท่ีมีอยูขางในดวยตนเองถวายทานพระอนุรุทธะ แล
 ตกแตงรางกายมีกลิ่นแหงเครือ่งหอม เขาไปหาท
 พระอนุรุทธะวา ทานเจาขา พระคุณเจามีรูปงามนัก นาดูนาชม สวนดิฉันก็มีรูปงามยิ่ง น
 นาชม, ทางท่ีดีดิฉันควรจะเปนภรรยาของพระคุณเจา. 
      เมื่อนางพูดอยางนี้ ทานพระอนุรุทธะไดนิ่งเสีย. 
      แมครั้งท่ี ๒ ... ๑- 
      แมครั้งท่ี ๓ นางก็ไดกลาวคําน้ีกะทานพระอนุรุท
 รูปงามนัก นาดู นาชม
 จงรับปกครองดิฉันและทรัพยสมบัติท้ังหมด. 
      แมครั้งท่ี ๓ ทานพระอนุรุทธะก็ไดนิ่งเสีย. 
      ลําดับนั้น นางไดเปลื้องผาออกแลว เดินบาง
 ทานพระอนุรุทธะ. ฝายทานพระอนุรุทธะ สําร
 นางจึงอุทานวา นาอัศจรรยนกั พอเอย ไมนาจะมีเลยหนอพอผูจําเริญ คนเปนอันมาก
 ทรัพยมาใหเรา ๑๐๐ กษาปณบาง ๑๐๐๐ กษาปณบาง. สวนพระสมณะรูปนี้ เราวิงวอนดวยตน
 ยังไมปรารถนาจะรับปกครองเราและสมบัติท้ังหมด ดังน้ีแลวจึงนุงผาซบศีรษะลงท่ีเทาของท



 พระอนุรุทธะ แลวไดกลาวคําขอขมาตอทานดังน้ีวา ทานเจาขา โทษลวงเกินไดเปนไปลวงดิฉัน 
 ตามคนโง ตามคนหลง ตามคนไมฉลาด ดิฉันผูใดไดทําความผิดเห็นปานน้ันไปแลว ขอ 
 พระคุณเจาโปรดรับโทษท่ีเปนไปลวง โดยความเปนโทษเปนไปลวงของดิฉันผูนั้น เพื่อจะสํารวม 

เขลา ตามคนไมฉลาด เธอไดทําอยางนี้แลว เพราะเล็งเหน็โทษท่ีเปนไปลวง 
ั้นของเธอไว 

ทํา 

ํามือออกจากบาตรแลว 
ั้น 

อง 

ฆวาเปนสรณะ 

ย 

ุรุทธะ ขาววา เธอสําเร็จการ 

ัติสิกขาบท 
ธะ ไฉนเธอจึงไดสําเรจ็การนอนรวม 

ปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือ 

 ตอไปเถิดเจาขา. 
      ทานพระอนุรุทธะตอบวา เชิญเถิดนองหญิง โทษลวงเกิน ไดเปนไปลวงเธอ 
 ตามคนโง ตามคน
 โดยความเปนโทษเปนไปลวงจริง แลวทําคืนตามธรรม เราขอรับโทษท่ีลวงเกินน
 ดูกรนองหญิง ขอท่ีบุคคลเล็งเห็นโทษท่ีเปนไปลวง โดยความเปนโทษเปนไปลวงจรงิ แลวยอม
 คืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นี่แหละเปนความเจริญในอริยวินัย. 
      ครั้นราตรีนั้นผานพนไป นางไดอังคาสทานพระอนุรุทธะดวยขาทนียโภชียาหารอันประณีต 
 ดวยมือของตนจนใหหามภัตแลว กราบไหวทานพระอนุรุทธะผูฉันเสร็จน
 ไดนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ทานพระอนุรุทธะไดช้ีแจงใหสตรีผูนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงน
 เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นแลว นางไดกลาวคําน้ีกะทานพระ- 
 *อนุรุทธะวา ทานเจาขา ภาษิตของทานแจมแจงนัก ภาษิตของทานไพเราะนัก พระคุณเจาขา 
 อนุรุทธะไดประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดข
 @๑. หมายความวานางไดกลาวและทานพระอนุรุทธะไดนิ่งเหมือนครั้งท่ี ๑ 
 ท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยประสงควา คนมีจักษุจักเห็นรปู 
 ดังน้ี, ดิฉันนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ท้ังพระธรรม และภิกษุสง
 ขอพระคุณเจาจงจําดิฉันวาเปนอุบาสิกาผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. ตอ 
 จากนั้น ทานพระอนุรุทธะเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงความน้ันแกภิกษุท้ังหลา
 บรรดาภิกษุผูมกันอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอนุรุทธะจึงไดสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคามเลา ครั้นแลว 
 ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอนุรุทธะวา ดูกรอน
 นอนรวมกับมาตุคาม จริงหรือ? 
      ทานพระอนุรุทธะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรอนุรุท
 กับมาตุคามเลา การกระทําของเธอน่ันไมเปนไ
 เพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๕. ๖. อน่ึง ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม เปนปาจิตตีย. 



                     เรื่องพระอนุรุทธะเถระ จบ. 

 คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

ุดแมเด็กหญิงท่ีเกิดในวันนั้น ไมตองกลาวถงึสตรีผูใหญ. 

ลว 
ีย. 

ปาจิตตีย. 

ัญวามาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติปาจิตตีย. 
การนอนรวม ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ิงยักษก็ดี หญิงเปรตก็ดี บัณเฑาะกก็ดี สัตวดิรัจฉาน 

ําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

ยมาก ไมบังโดยมาก ๑ มาตุคามนอน ภิกษุนั่ง ๑ ภิกษุนอน 
. 

                          สิกขาบทวิภังค 
      [๒๙๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใช 
 สัตวดิรัจฉานตัวเมีย โดยท่ีส
      บทวา รวม คือ ดวยกัน 
      ท่ีช่ือวา การนอน ไดแก ภูมิสถานเปนท่ีนอน อันเขามุงท้ังหมด บังท้ังหมด 
 มุงโดยมาก บังโดยมาก. 
      คําวา สําเร็จการนอน ความวา เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว มาตุคามนอนแ
 ภิกษุนอน ตองอาบัติปาจิตต
      ภิกษุนอนแลว มาตุคามนอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      หรือนอนท้ังสอง ตองอาบัติ
      ลุกข้ึนแลว กลับนอนอีก ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                           ติกปาจิตตีย 
      [๒๙๖] มาตุคาม ภิกษุสําค
      มาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จ
      มาตุคาม ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           จตุกกทุกกฏ 
      ในสถานท่ีมุงก่ึง บังก่ึง ภิกษุสําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุสําเร็จการนอนรวม กบัหญ
 ตัวเมียก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติทุกกฏ. 
      มิใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ส
                          ไมตองอาบัติ 
      มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๒๙๗] ในสถานท่ีมุงท้ังหมด ไมบังท้ังหมด ๑ ในสถานท่ีบังท้ังหมด ไมมุง 
 ท้ังหมด ๑ ในสถานท่ีไมมุงโด
 มาตุคามน่ัง ๑ นั่งท้ังสอง ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                   มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                          ---------- 



                   ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                         เรื่องพระอุทาย ี

ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
วัตถี. ครั้งน้ัน ทานพระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถ ี

ญิง 

ัยวา 

ู 

ตางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายี จึงไดแสดงธรรม 
 ควรแสดงธรรมดวยเสยีงชัดเจนเปดเผย 

อย 
 มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 

ะภาค ... 

แลวบัญญัติสิกขาบท 
โมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดแสดงธรรมแกมาตุคาม 
เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

      [๒๙๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสา
 เขาไปสูสกุลเปนอันมาก. ครั้งหน่ึงเวลาเชา ทานพระอุทายีครองอัตรวาสก แลวถือบาตรจวีร 
 เขาไปสูสกุลแหงหน่ึง. เวลานัน้หญิงแมเรือนน่ังอยูท่ีประตูเรือน. หญิงสะใภในเรือนนั่งอยูท่ี 
 ประตูหองนอน. จึงทานพระอุทายีเดินผานไปทางหญิงแมเรือน แลวแสดงธรรม ณ ท่ีใกลหูห
 แมเรือน. ขณะน้ัน หญิงสะใภในเรือนมีความสงสัยวา พระสมณะนั้นเปนชายชูของแมผัว 
 หรือพูดเกี้ยว, ครั้นทานพระอุทายีแสดงธรรม ณ ท่ีใกลหูหญิงแมเรือนแลว, เดินผานไปทางหญิง 
 สะใภในเรือนแลวแสดงธรรมในท่ีใกลหูหญิงสะใภในเรือน. ฝายหญิงแมเรือนมีความสงส
 พระสมณะนั้นเปนชายชูของหญิงสะใภในเรือน หรือพูดเกี้ยว, เมื่อทานพระอทุายีแสดงธรรมใน 
 ท่ีใกลหูหญิงสะใภในเรือนกลับไปแลว. จึงหญิงแมเรือนไดถามหญิงสะใภในเรือนวา นี่ นางหน
 พระสมณะนั้นไดพูดอะไรแกเจา. 
      หญิงสะใภตอบวา ทานแสดงธรรมแกดิฉนั เจาคะ แลวถามวา ก็ทานไดพูดอะไร 
 แกคุณแม เจาคะ. 
      แมผัวตอบวา แมแกเรา ทานก็แสดงธรรม. 
      สตรีท้ังสองน้ัน
 ในท่ีใกลหูมาตุคามเลา ธรรมดาพระธรรมกถกึ
 มิใชหรือ. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินสตรีท้ังสองน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักน
 สันโดษ มีความละอาย
 ไฉนทานพระอุทายีจึงไดแสดงธรรมแกมาตุคามเลา แลวกราบทูลเนื้อความน้ันแดพระผูมีพร
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอแสดงธรรม 
 แกมาตุคาม จริงหรือ? 
      ทานพระอุทายีรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียน
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกร
 เลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ
 ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๖. ๗. ก. อนึ่ง ภิกษุใด แสดงธรรมแกมาตุคาม เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ียอมเปนอันพ



 ฉะนี้. 
                       เรื่องพระอุทายี จบ. 
                          เรื่องอุบาสิกา 

ุบาสิกาพบภิกษุท้ังหลาย แลวไดกลาวนิมนตวา ขาแต 
าพระคุณเจาแสดงธรรม. 

อาราธนาแสดงธรรมเพียง 

 
ธรรมเลา. 

ะเหตุ 
ท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหแสดงธรรมแก 

. ข. อนึ่ง ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคาม ยิ่งกวา ๕-๖ คํา เปน 

ลาย ดวยประการ 

            เรื่องพระฉัพพัคคีย 
ัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตให 

 คํา จึงใหบุรุษผูไมรูเดยีงสาน่ังใกลๆ แลวแสดงธรรมแก 
ูใครตอ 

ระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอใหบุรุษ 
งธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คํา จริงหรอื? 

      [๒๙๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกอ
 พระคุณเจาท้ังหลาย ขออาราธน
      ภิกษุเหลานั้นตอบปฏิเสธวา ดูกรนองหญิง การแสดงธรรมแกมาตุคามไมควร. 
      พวกอุบาสิกาออนวอนวา ขาแตพระคุณเจาท้ังหลาย ขอ
 ๕-๖ คํา พวกขาพเจาก็สามารถจะรูท่ัวถึงธรรม แมดวยถอยคําเพียงเทาน้ี. 
      ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรนองหญิง การแสดงธรรมแกมาตุคามไมควรดังน้ีแลว 
 รังเกียจ ไมแสดงธรรม. 
      พวกอุบาสิกาตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาท้ังหลาย อันเรา
 อาราธนาอยู จงึไมแสดง
      ภิกษุท้ังหลายไดยินอุบาสิกาพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเน้ือ 
 ความน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพรา
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุ
 มาตุคามไดเพียง ๕-๖ คํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี ้
 วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๕๖. ๗
 ปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ียอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภิกษุท้ังห
 ฉะนี้. 
                        เรื่องอุบาสิกา จบ. 
            
      [๓๐๐] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉ
 แสดงธรรมแกมาตุคามไดเพียง ๕-๖
 มาตุคามเกิน ๕-๖ คํา. บรรดาภกิษุท่ีมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผ
 สิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดใหบุรุษผูไมรูเดียงสา 
 นั่งใกลๆ แลวแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คําเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี 
 พระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพ
 ผูไมรูเดียงสาน่ังใกลๆ แลวแสด



      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดให 

มาตุคามเกิน ๕-๖ คําเลา การกระทําของ 
สยิ่ง 

ัติ 

. 

ูใด คือผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

ตว 
สา สามารถทราบถอยคําท่ีเปนสุภาษิต ทุพภาษิตช่ัวหยาบและสุภาพ. 

 อักขระ. 
ยูดวย. 

ําท่ีเปนสุภาษิต ทุพภาษิต 

าจิตตีย 
ัญวามาตุคาม แสดงธรรมยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมี 

ิตตีย. 

ุษ 
าบัติปาจิตตีย. 

 บุรุษผูไมรูเดียงสาน่ังใกลๆ แลวแสดงธรรมแก
 พวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใ
 ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญ
      ๕๖. ๗. ค. อนึ่ง ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคามยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแต 
 มีบุรุษผูรูเดียงสาอยู เปนปาจิตตีย
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๐๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสั
 ดิรัจฉานตัวเมยี เปนผูรูเดียง
      บทวา ยิ่งกวา ๕-๖ คํา คือ เกินกวา ๕-๖ คํา. 
      ท่ีช่ือวา ธรรม ไดแกถอยคําท่ีเปนพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสิภาษิต เทวตาภาษิต 
 ซึ่งประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม. 
      บทวา แสดง คือ แสดงโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท. 
      แสดงโดยอกัขระ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ
      คําวา เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดยีงสาอยู คือ ยกไวแตบุรุษผูรูความอ
      บุรุษท่ีช่ือวา ผูรูเดียงสา คือเปนผูสามารถทราบถอยค
 ช่ัวหยาบและสุภาพ. 
                           บทภาชนีย 
                           ติกป
      [๓๐๒] มาตุคาม ภิกษุสําค
 บุรุษผูรูเดียงสาอยู ตองอาบัติปาจ
      มาตุคาม ภิกษุสงสัย แสดงธรรมยิง่กวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      มาตุคาม ภิกษุสําคัญวา มิใชมาตุคาม แสดงธรรมย่ิงกวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมีบุร
 ผูรูเดียงสาอยู,  ตองอ
                            ติกทุกกฏ 



      ภิกษุแสดงธรรมแกหญิงยกัษ หญิงเปรต บัณเฑาะก หรือสัตวดิรัจฉานตัวเมีย มีกาย 
เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู ตองอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

๖ คํา ๑ ภิกษุแสดง- 
ิกษุลุกข้ึนแลวนั่งแสดงธรรมตอไป ๑ มาตุคามลุกข้ึนแลวนั่ง 

ภิกษุ 
 ๑ 

งแมน้ําวัคคุมุทา 
ธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน 
กัน ซึ่งเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษาอยูใกล 

าร. ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทําไมไดงาย. 
ขาว 

 

าจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวย 
ผาสุก 

วกคฤหัสถ ทานท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงชวยกันนําขาว 
าตแก 

 คลายมนุษย ยิ่งกวา ๕-๖ คํา 
      มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม, ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      มิใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย, ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม, ... ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๓๐๓] มีบุรุษผูรูเดียงสาอยูดวย ๑ ภิกษุแสดงธรรมเพยีง ๕-
 *ธรรมหยอนกวา ๕-๖ คํา ๑ ภ
 ลงอีก ภิกษุแสดงแกมาตุคามนั้น ๑ ภิกษุแสดงแกมาตุคามอื่น ๑ มาตุคามถามปญหา 
 ถูกถามปญหาแลวกลาวแก ๑ ภิกษุแสดงธรรมเพ่ือประโยชนแกคนอื่นอยู มาตุคามฟงอยูดวย
 ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                        -------------- 
                   ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                    เรื่องภิกษุพวกฝ
      [๓๐๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 เขตพระนครเวสาลี. ครั้งน้ัน ภิกษุมากรูปดวย
 ฝงแมน้ําวัคคุมุทา. 
      ก็แลสมัยน้ัน วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร. ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีขาวตายฝอย 
 ตองมีสลากซ้ืออาห
 จึงภิกษุเหลานัน้คิดกันวา บัดน้ีวัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มี
 ตายฝอย ตองมีสลากซ้ืออาหาร ภิกษุสงฆจะยงัอัตภาพใหเปนไปดวยการถอืบาตรแสวงหา ก็ทํา 
 ไมไดงาย. พวกเราจะพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจาํพรรษาเปนผาสุก
 และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต ดวยอุบายอยางไรหนอ. 
      ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้ อาวุโสท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจะชวยกันอํานวยกิจการอัน- 
 *เปนหนาท่ีของพวกคฤหัสถเถิด,  เมื่อเปนเชนนั้น พวกเข
 อุบายอยางนี,้  พวกเราจะพึงเปนผูพรอมเพรยีงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปน
 และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต. 
      ภิกษุบางพวกพูดอยางนีว้า ไมควร ทานท้ังหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน 
 อํานวยกิจการอันเปนหนาท่ีของพ
 สาสนอันเปนหนาท่ีทูตของพวกคฤหัสถเถิด เมื่อเปนเชนนั้น พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบ
 พวกเรา ดวยอบุายอยางนี้,  พวกเราจักเปนผูพรอมเพรยีงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจาํ- 
 *พรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต. 



      ภิกษุบางพวกพูดอยางนีว้า อยาเลย ทานท้ังหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน 
 อํานวยกิจการอันเปนหนาท่ีของพวกคฤหัสถ จะประโยชนอะไรดวยการชวยกันนําขาวสาสนอัน 

รรม 

 

บาต. 

น 

อมา ประชาชนเหลาน้ันพากันยินดีวา เปนลาภของพวกเราหนอ พวกเราไดด ี
ิเศษเห็นปานน้ี อยูจําพรรษา เพราะกอนแตนี้ ภิกษุ 

าน้ีไมมีเลย, 
ดา 

รีย 

แลวเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคน่ันเปนประเพณี. 
าสแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคา 

 
าวัคคุมุทา เปนผูมีน้ํานวล 

าศรัยกับพระอาคันตุกะท้ังหลาย นั่น 
ตรัสถามภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา ดูกรภิกษุ 

 เปนหนาท่ีทูตของพวกคฤหัสถ ทานท้ังหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจักกลาวชมอตุตริมนุสสธ
 ของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน รูปโนนได 
 ตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี รูปโนน
 เปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รปูโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖ ดังน้ี, 
 เมื่อเปนเชนนี้ พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวยอบุายอยางนี้ พวกเราก็จะพึงเปน 
 ผูพรอมเพรยีงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑ
      ภิกษุเหลานั้นมีความเห็นรวมกันวา อาวโุสท้ังหลาย การท่ีพวกเราพากันกลาวชมอุตตร-ิ 
 *มนุสสธรรมของกันและกัน แกพวกคฤหัสถนี้แหละ ประเสริฐท่ีสุด แลวพากันกลาวชมอุตตร-ิ 
 *มนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌา
 รูปโนนไดตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รปูโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี 
 รูปโนนเปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖ 
 ดังน้ี. 
                        ประชาชนพากันยินดี 
      ครั้นต
 แลวหนอ ท่ีมีภกิษุท้ังหลายผูทรงคุณพ
 ท้ังหลายท่ีอยูจาํพรรษาของพวกเรา จะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหล
 โภชนะชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมบริโภคดวยตน ไมใหมารดา บิ
 บุตร ภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของเค้ียว ของลิม้ น้ําด่ืม 
 ชนิดท่ีพวกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมดื่มดวยตน ไมใหมารดา บิดา บุตร ภรรยา 
 คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต. จึงภิกษุเหลานั้นเปนผูมีน้ํานวล มีอินท
 ผองใส มีสีหนาสดช่ืน มีผิวพรรณผุดผอง. 
                    ประเพณีเขาเฝาพระพุทธเจา 
      [๓๐๕] ก็การท่ีภิกษุท้ังหลายออกพรรษา
 ครั้นภิกษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรม
 อันจะไปสูพระนครเวสาลี. ถึงพระนครเวสาลี ปามหาวัน กูฏคารศาลา โดยลําดับ เขาเฝา 
 พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่งเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุผูจําพรรษาอยูในทิศท้ังหลาย เปนผูผอม ซูบซีด มีผิวพรรณ
 หมอง เหลอืงข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น. สวนภิกษุพวกฝงแมน้ํ
 มีอินทรียผองใส มีสีหนาสดช่ืน มีผิวพรรณผดุผอง. 
                    ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะ 
      อันการท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย ทรงปร
 เปนพุทธประเพณี. ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาค



 ท้ังหลาย รางกายของพวกเธอยังพอทนไดหรอื ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเปนผูพรอม 

ษา 

งทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี 
งทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถาม 

อบดวย 
ถาม 

สถามภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวก 
วมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวย 

ษของพวกเธอน่ัน มีจริงหรือ? 

รงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดกลาวชม 
ัสถ เพราะเหตุแหงทองเลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

ือ่ความ 

   สิกขาบทวิภังค 
นใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

 เพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ? 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา ยังพอใหเปนไปได 
 พระพุทธเจาขา,  อนึ่ง พวกขาพุทธเจาเปนผูพรอมเพรยีงกัน รวมใจกัน ไมววิาทกัน อยูจําพรร
 เปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา. 
                          พุทธประเพณี 
      พระตถาคตท้ังหลาย ทรงทราบอยู ยอมตรสัถามก็มี ทร
 ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทร
 สิ่งท่ีประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามส่ิงท่ีไมประกอบดวยประโยชน ในส่ิงท่ีไมประก
 ประโยชน พระตถาคตทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลายยอมทรงสอบ
 ภิกษุท้ังหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหน่ึง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
 พระสาวกท้ังหลายอยางหน่ึง. 
                            ตรัสถาม 
      ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคตรั
 เธอเปนผูพรอมเพรียงกัน ร
 บิณฑบาต ดวยวิธีการอยางไร 
      ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเนื้อความนั้นใหทรงทราบแลว. 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คุณวิเศ
      ภิ. มีจริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาท
 อุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤห
 การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ
 เลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๗. ๘. อน่ึง ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมแกอนุปสัมบัน เปนปาจิตตีย 
 เพราะมีจริง. 
                  เรื่องภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา จบ. 
                       
      [๓๐๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเช
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา อนุปสัมบัน ความวา ยกเวนภิกษุ ภิกษุณี นอกนั้นช่ือวาอนุปสัมบัน. 



                           บทภาชนีย 

เกิด การทําผลใหแจง การละกิเลส ความเปดจิต ความ 

ญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข. 

๔ 
ิยมรรคมอีงค ๘. 

 

ก ความเปดจิตจากราคะ ความเปดจิตจากโทสะ ความ 

า 
ดวยทุติยฌาน,  ...  ดวยตติยฌาน,  ...  ดวยจตุตถฌาน. 

แลว ดังน้ี 

ี ้
ีย. 

นี้ 
ีย. 

ก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดังน้ี 

      [๓๐๗] ท่ีช่ือวา อุตตริมนุสสธรรม ไดแก ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ 
 ญาณทัสสนะ การทํามรรคให
 ยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา. 
      [๓๐๘] ท่ีช่ือวา ฌาน ไดแกปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน. 
      ท่ีช่ือวา วิโมกข ไดแก สุญ
      ท่ีช่ือวา สมาธิ ไดแก สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ. 
      ท่ีช่ือวา สมาบัติ ไดแก สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ. 
      ท่ีช่ือวา ญาณ ไดแกวิชชา ๓ 
      ท่ีช่ือวา การทํามรรคใหเกิด ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท 
 อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อร
      ท่ีช่ือวา การทําผลใหแจง ไดแก การทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ... สกทาคามิผล
 ... อนาคามิผล ... อรหัตผล. 
      ท่ีช่ือวา การละกิเลส ไดแก การละราคะ ... โทสะ ... โมหะ. 
      ท่ีช่ือวา ความเปดจิต ไดแ
 เปดจิตจากโมหะ. 
      ท่ีช่ือวา ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา ไดแก ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปล
 ดวยปฐมฌาน,  ...  
                          บอกปฐมฌาน 
      [๓๐๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดังน้ี ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานแลว ดังน
 ตองอาบัติปาจิตต
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดังน้ี ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเปนผูชํานาญในปฐมฌาน ดัง
 ตองอาบัติปาจิตต
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดังน้ี 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          บอกทุติยฌาน 
      [๓๑๐] บทวา บอ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 



      ... ขาพเจาเขาทุติยฌานอยู ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ขาพเจาเปนผูเขาทุติยฌานแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

ีย. 

บัติปาจิตตีย. 
ีย. 

. 
. 

ัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 
ีย. 

. 
. 

ัติปาจิตตีย. 

ขาสุญญตวิโมกขแลว 

ญตวิโมกขแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

ย. 

าบัติปาจิตตีย. 
ีย. 

. 
. 

ัติปาจิตตีย. 

      ... ขาพเจาเปนผูไดทุติยฌาน ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ขาพเจาเปนผูชํานาญในทุติยฌาน ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ทุติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตต
                          บอกตติยฌาน 
      ... เขาตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาตติยฌานอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... เปนผูไดตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ตติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ
                          บอกจตุตถฌาน 
      ... เขาจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาจตุตถฌานอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... เปนผูไดจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... จตุตถฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ
                         บอกสุญญตวิโมกข 
      [๓๑๑] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเ
 ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขอยู ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ขาพเจาเปนผูเขาสุญ
      ... ขาพเจาเปนผูไดสุญญตวิโมกข ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... สุญญตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตี
                        บอกอนิมิตตวิโมกข 
      ... เขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอนิมิตตวิโมกขอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... เปนผูไดอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... อนิมิตตวโิมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ



                        บอกอัปปณิหิตวิโมกข 
      ... เขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอัปปณิหิตวิโมกขอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ีย. 
. 

ัติปาจิตตีย. 

. ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ีย. 

. 
. 

ีย. 

บัติปาจิตตีย. 
ีย. 

. 
. 

ัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 
ีย. 

. 
. 

ัติปาจิตตีย. 

ัติแลว 

ญตสมาบัติแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

      ... เปนผูเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... เปนผูไดอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตวิโมกข ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... อัปปณิหิตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ
                         บอกสุญญตสมาธิ 
      ... ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิอยู ..
      ... ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... สุญญตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
                         บอกอนิมิตตสมาธิ 
      ... เขาอนิมิตตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอนิมิตตสมาธิอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... เปนผูไดอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... อนิมิตตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ
                        บอกอัปปณิหิตสมาธิ 
      ... เขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอัปปณิหิตสมาธิอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... เปนผูไดอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... อัปปณิหิตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ
                         บอกสุญญตสมาบัติ 
      [๓๑๒] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบ
 ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติอยู ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ขาพเจาเปนผูเขาสุญ
      ... ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาบัติ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย



      ... ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตสมาบัติ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ีย. 

าบัติปาจิตตีย. 
ีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 
ีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

 ๓ แลว 

ว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

าเขาสติปฏฐาน ๔ แลว 

 ๔ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
ิปาจิตตีย. 

      ... สุญญตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตต
                        บอกอนิมิตตสมาบัติ 
      ... เขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอนิมิตตสมาบัติอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... เปนผูไดอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... อนิมิตตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                        บอกอัปปณิหิตสมาบัติ 
      ... เขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอัปปณิหิตสมาบัติอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... เปนผูไดอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... อัปปณิหิตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                          บอกวิชชา ๓ 
      [๓๑๓] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาวิชชา
 ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาวิชชา ๓ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาวิชชา ๓ แล
      ... เปนผูไดวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... วิชชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                         บอกสติปฏฐาน ๔ 
      [๓๑๔] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจ
 ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาสติปฏฐาน ๔ อยู ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาสติปฏฐาน
      ... เปนผูไดสติปฏฐาน ๔ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในสติปฏฐาน ๔ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... สติปฏฐาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัต
                        บอกสัมมัปปธาน ๔ 
      ... ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 



      ... เขาสัมมัปปธาน ๔ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 

บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

าอินทรีย ๕ แลว 

แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
ัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

. 
. 

ัติปาจิตตีย. 

าเขาโพชฌงค ๗ แลว 

 แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 

      ... เปนผูเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดสัมมัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในสัมมัปปธาน ๔ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... สัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                         บอกอิทธิบาท ๔ 
      ... ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอิทธิบาท ๔ อยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... อิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                          บอกอินทรีย ๕ 
      [๓๑๕] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเข
 ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอินทรีย ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาอินทรีย ๕ 
      ... เปนผูไดอินทรีย ๕  ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในอินทรีย ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... อินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ
                           บอกพละ ๕ 
      ... ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาพละ ๕ อยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาพละ ๕ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดพละ ๕  ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในพละ ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... พละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ
                         บอกโพชฌงค ๗ 
      [๓๑๖] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจ
 ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาโพชฌงค ๗ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาโพชฌงค ๗
      ... เปนผูไดโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย



      ... โพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าอริยมรรคมีองค ๘ 

๘ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

ปตติผลแลว 

ว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

. 
. 

ัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

ย. 
. 

ัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

                       บอกอริยมรรคมีองค ๘ 
      [๓๑๗] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเข
 แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอริยมรรคมีองค ๘ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาอริยมรรคมีองค 
      ... เปนผูไดอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... อรยิมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                         บอกโสดาปตติผล 
      [๓๑๘] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาโสดา
 ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาโสดาปตติผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาโสดาปตติผลแล
      ... เปนผูไดโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... โสดาปตติผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                         บอกสกทาคามิผล 
      ... ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาสกทาคามิผลอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาสกทาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดสกทาคามิผล  ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... สกทาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ
                         บอกอนาคามิผล 
      ... ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอนาคามิผลอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาอนาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดอนาคามิผล  ... ตองอาบัติปาจิตตี
      ... เปนผูชํานาญในอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... อนาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบ
                          บอกอรหัตตผล 
      ... เขาอรหตัตผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาอรหตัตผลอยู ... ตองอา



      ... เปนผูเขาอรหัตตผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ิตตีย. 

าจิตตีย. 

เจาสละแลว คายแลว 
ว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 

า จิตของขาพเจาเปดจากราคะ 

กโมหะ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าเขาปฐมฌานในสุญญาคาร 

ญาคารแลว ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

ีย. 
บัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

. 

บัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

. 

      ... เปนผูชํานาญในอรหัตตผล ตองอาบัติปาจ
      ... อรหัตตผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติป
                    บอกสละ ราคะ โทสะ โมหะ 
      [๓๑๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ราคะขาพ
 พนแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแล
      ... โทสะ ขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... โมหะ ขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                  บอกจิตเปดจากราคะ โทสะ โมหะ 
      [๓๒๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันว
 ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจา
                    บอกเขาปฐมฌานในสุญญาคาร 
      [๓๒๑] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจ
 แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานในสุญ
      ... เปนผูไดปฐมฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตต
      ... ปฐมฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                    บอกเขาทุติยฌานในสุญญาคาร 
      ... ขาพเจาเขาทุติยฌานในสุญญาคารแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาทุติยฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาทุติยฌานในสุญญาคารแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดทุติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญทุติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ทุติยฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                    บอกเขาตติยฌานในสุญญาคาร 
      ... ขาพเจาเขาตติยฌานในสุญญาคารแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาตติยฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาตติยฌานในสุญญาคารแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดตติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญตติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 



      ... ตติยฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

ุติยฌาน 

ยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

ละสุญญต- 

                    บอกเขาจตุตถฌานในสุญญาคาร 
      ... ขาพเจาเขาจตุตถฌานในสุญญาคารแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาจตุตถฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาจตุตถฌานในสุญญาคารแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... จตุตถฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                    บอกเขาปฐมฌานและทุติยฌาน 
      [๓๒๒] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานท
 แลว ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและทุติยฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและทุติ
      ... เปนผูไดปฐมฌานและทุติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและทุติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและทุติยฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                    บอกเขาปฐมฌานและตติยฌาน 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและตติยฌานอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและตติยฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                    บอกเขาปฐมฌานและจตุตถฌาน 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและจตุตถฌานอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและจตุตถฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                   บอกเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกข 
      [๓๒๓] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแ
 *วิโมกขแลว ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 



      ... เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

      ... เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                  บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                  บอกเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                   บอกเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิ 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                   บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                  บอกเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 



      ... เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

- 

บัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

า ๓ 

 ๓ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 

      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                   บอกเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ 
      [๓๒๔] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญต
 *สมาบัติแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตสมา
      ... เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                  บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                  บอกเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                    บอกเขาปฐมฌานและวิชชา ๓ 
      [๓๒๕] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและวิชช
 แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและวิชชา ๓ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและวิชชา
      ... เปนผูไดปฐมฌานและวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและวิชชา ๓  ... ตองอาบัติปาจิตตีย



      ... ปฐมฌานและวิชชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

และสติ- 

แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

อาบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

ะอินทรีย ๕ 

ีย ๕ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

                   บอกเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ 
      [๓๒๖] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน
 *ปฏฐาน ๔ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔  ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                  บอกเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ อยู ... ตอง
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔  ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                   บอกเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ อยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอิทธิบาท ๔  ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                    บอกเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕ 
      [๓๒๗] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแล
 แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอินทรีย ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอินทร
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอินทรีย ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอินทรีย ๕  ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                     บอกเขาปฐมฌานและพละ ๕ 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและพละ ๕ อยู ... ตองอา



      ... เปนผูเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและพละ ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

นและ 

ว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

ะอริย- 

 แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

- 

ว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

. 
บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและพละ ๕  ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและพละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                   บอกเขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ 
      [๓๒๘] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌา
 โพชฌงค ๗ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ แล
      ... เปนผูไดปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                 บอกเขาปฐมฌานและอริยมรรคมอีงค ๘ 
      [๓๒๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแล
 *มรรคมีองค ๘ แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                   บอกเขาปฐมฌานและโสดาปตติผล 
      [๓๓๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโสดา
 *ปตติผลแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและโสดาปตติผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและโสดาปตติผลแล
      ... เปนผูไดปฐมฌานและโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและโสดาปตติผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                   บอกเขาปฐมฌานและสกทาคามิผล 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและสกทาคามิผลอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย



      ... ปฐมฌานและสกทาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

บัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

ว และ 
แลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดังน้ี 

านแลว และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
ย 

ีย 
บัติปาจิตตีย. 

ลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
ิตตีย 
 

ีย 
บัติปาจิตตีย. 

ลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 

                   บอกเขาปฐมฌานและอนาคามิผล 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอนาคามิผลอยู ... ตองอ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอนาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                    บอกเขาปฐมฌานและอรหัตตผล 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอรหัตตผลแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาปฐมฌานและอรหัตตผลอยู ... ตองอา
      ... เปนผูเขาปฐมฌานและอรหัตตผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดปฐมฌานและอรหัตตผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอรหัตตผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ปฐมฌานและอรหัตตผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอา
                    บอกเขาปฐมฌานและสละราคะ 
      [๓๓๑] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแล
 ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละ
 ตองอาบัติปาจิตตีย 
      ... เขาปฐมฌานอยู และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
      ... เปนผูเขาปฐมฌ
      ... เปนผูไดปฐมฌาน และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตี
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตต
      ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และราคะขาพเจาสละแลว ...  ตองอา
                    บอกเขาปฐมฌานและสละโทสะ 
      ... เขาปฐมฌานแลว และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
      ... เขาปฐมฌานอยู และโทสะขาพเจาสละแ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจ
      ... เปนผูไดปฐมฌาน และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตต
      ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และโทสะขาพเจาสละแลว ...  ตองอา
                    บอกเขาปฐมฌานและสละโมหะ 
      ... เขาปฐมฌานแลว และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
      ... เขาปฐมฌานอยู และโมหะขาพเจาสละแ



      ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
ย 

ีย 
บัติปาจิตตีย. 

ตีย 

ากราคะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
ย 

ีย 
บัติปาจิตตีย 

ทสะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 

 
ีย 

บัติ 

ฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
มหะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 

ิตตีย 
ย 

ีย 
บัติ 

บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุติยฌานและตติยฌาน 

ิยฌานแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
. 

      ... เปนผูไดปฐมฌาน และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตี
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอาบัติปาจิตต
      ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และโมหะขาพเจาสละแลว ...  ตองอา
                 บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากราคะ 
      [๓๓๒] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว และ 
 จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิต
      ... เขาปฐมฌานอยู และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
      ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจ
      ... เปนผูไดปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...  ตองอาบัติปาจิตตี
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...  ตองอาบัติปาจิตต
      ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ...  ตองอา
                 บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากโทสะ 
      ... ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย 
      ... เขาปฐมฌานอยู และจิตของขาพเจาเปดจากโ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย 
      ... เปนผูไดปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติปาจิตต
      ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ...  ตองอา
 ปาจิตตีย. 
                 บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากโมหะ 
      ... เขาป
      ... เขาปฐมฌานอยู และจิตของขาพเจาเปดจากโ
      ... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติปาจ
      ... เปนผูไดปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติปาจิตตี
      ... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติปาจิตต
      ... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  ตองอา
 ปาจิตตีย. 
                    บอกเขาทุติยฌานและตติยฌาน 
      [๓๓๓] 
 แลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาทุติยฌานและตติยฌานอยู ...  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูเขาทุติยฌานและตต
      ... เปนผูไดทุติยฌานและตติยฌาน ...  ตองอาบัติปาจิตตีย



      ... เปนผูชํานาญในทุติยฌานและตติยฌาน ...  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

. 
. 

บัติปาจิตตีย. 

 

อาบัติปาจิตตีย. 
ย. 

อาบัติปาจิตตีย. 

นผูชํานาญ และทําใหแจง 
 

 ๔ 
ีย. 

      ... ทุติยฌานและตติยฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ...  ตองอา
                    บอกเขาทุติยฌานและจตุตถฌาน 
      ... ขาพเจาเขาทุติยฌานและจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาทุติยฌานและจตุตถฌานอยู ...  ตองอ
      ... เปนผูเขาทุติยฌานและจตุตถฌานแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดทุติยฌานและจตุตถฌาน ...  ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในทุติยฌานและจตุตถฌาน ...  ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ทุติยฌานและจตุตถฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ...  ตองอา
                   บอกเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกข 
      ... ขาพเจาเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขแลว ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขอยู ...  ตองอ
      ... เปนผูเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขแลว ...  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... เปนผูไดทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ...  ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... เปนผูชํานาญในทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ...  ตองอาบัติปาจิตตีย
      ... ทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ...  ตองอา
                  บอกเขาทุติยฌานและอนิมิตตวิโมกข 
      ... ๑- ทุติยฌานและอนิมิตตวิโมกข ...  ๒- ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                  บอกเขาทุติยฌานและอัปปณิหิตวิโมกข
      ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                     บอกเขาทุติยฌานและสมาธิ 
      ... ทุติยฌานและสุญญตสมาธิ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิ ...  ตอง
      ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ...  ตองอาบัติปาจิตตี
                     บอกเขาทุติยฌานและสมาบัติ 
      ... ทุติยฌานและสุญญตสมาบัติ ...  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาบัติ ...  ตอง
      ... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 @๑. ท่ี ... ไวนี้ หมายความวาขาพเจาเขา 
 @๒. ท่ี ... ไวนี้ หมายความวา เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เป
                    บอกเขาทุติยฌานและวิชชา ๓
      ... ทุติยฌานและวิชชา ๓ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                   บอกเขาทุติยฌานและสติปฏฐาน
      ... ทุติยฌานและสติปฏฐาน ๔ ..., ตองอาบัติปาจิตต



                  บอกเขาทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔ 
. 

๗ 
ตีย. 

 ๘ 
ิตตีย. 

ัติปาจิตตีย. 

ว ละแลว สละแลว เพิกแลว 

แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ิตตีย. 
ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าน 
าเปดจากโมหะ และขาพเจา 

ีย. 
มฌานไดแลว ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 

      ... ทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย
                   บอกเขาทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ 
      ... ทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                    บอกเขาทุติยฌานและอินทรีย ๕ 
      ... ทุติยฌานและอินทรีย ๕ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                     บอกเขาทุติยฌานและพละ ๕ 
      ... ทุติยฌานและพละ ๕ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                   บอกเขาทุติยฌานและโพชฌงค 
      ... ทุติยฌานและโพชฌงค ๗ ..., ตองอาบัติปาจิต
                 บอกเขาทุติยฌานและอริยมรรคมีองค
      ... ทุติยฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ..., ตองอาบัติปาจ
                    บอกเขาทุติยฌานและอริยผล ๔ 
      ... ทุติยฌานและโสดาปตติผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ทุติยฌานและสกทาคามิผล ..., ตองอาบ
      ... ทุติยฌานและอนาคามิผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ทุติยฌานและอรหัตตผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                     บอกเขาทุติยฌานและละกิเลส 
      ... ทุติยฌานและราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแล
 ถอนแลว ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ทุติยฌานและโทสะขาพเจาสละแลว ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... ทุติยฌานและโมหะขาพเจาสละ
                 บอกเขาทุติยฌานและจิตเปดจากกิเลส 
      ... ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ  ..., ตองอาบัติปาจ
      ... ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ  ..., 
      ... ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                    บอกเขาทุติยฌานและปฐมฌาน 
      ... ทุติยฌานและปฐมฌาน  ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                 บอกจิตเปดจากโมหะและเขาปฐมฌ
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอุปสัมบันวา จิตของขาพเจ
 เขาปฐมฌานแลว ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตต
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และเขาปฐ
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และเปนผูไดปฐมฌาน ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 



      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และเปนผูชํานาญในปฐมฌาน ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได 
ัติปาจิตตีย. 

ว เปนผูได 
ัติปาจิตตีย. 

ว เปนผูได 
ัติปาจิตตีย. 

ว เปนผูได 
ี้,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 

 

จากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได 
ี้,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 

อาบัติ 

ัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติ 

ิ 

ิตตีย. 

      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดังน้ี,  ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
                 บอกจิตเปดจากโมหะและเขาทุติยฌาน 
      ... จิตขอ
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งทุติยฌาน ดังน้ี,  ตองอาบ
                 บอกจิตเปดจากโมหะและเขาตติยฌาน 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแล
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งตติยฌาน ดังน้ี,  ตองอาบ
                 บอกจิตเปดจากโมหะและเขาจตุตถฌาน 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแล
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งจตุตถฌาน ดังน้ี,  ตองอาบ
                  บอกจิตเปดจากโมหะและเขาวิโมกข 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแล
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งสูญญตวิโมกข ดังน
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู ...  ซึ่งอนิมิตตวิโมกข
 ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู ... ซึ่งอัปปณิหิตวิโมกข
 ..., ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                  บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสมาธิ 
      ... จิตของขาพเจาเปด
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งสุญญตสมาธิ ดังน
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ...  ซึ่งอนิมิตตสมาธิ ..., ตอง
 ปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ...  ซึ่งอัปปณิหิตสมาธิ ...,  ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
                  บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสมาบัติ 
      ... จิตขอ
 ปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ...  ซึ่งอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัต
 ปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ...  ซึ่งอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตอง- 
 *อาบัติปาจ
                 บอกจิตเปดจากโมหะและเขาวิชชา ๓ 



      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งวิชชา ๓ ดังน้ี, ...  ตองอาบัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสติปฏฐาน ๔ ตองอาบัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอิทธิบาท ๔ ตองอาบัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอินทรีย ๕ ตองอาบัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งพละ ๕ ตองอาบัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งโพชฌงค ๗ ตองอาบัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอรยิมรรคมีองค ๘ ตองอาบัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งโสดาปตติผล ตองอาบัติ 

ิตตีย. 
บอกจิตเปดจากโมหะและสละกิเลส 

ัติ 

 ปาจิตตีย. 
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสติปฏฐาน ๔ 
      ... จิตขอ
 ปาจิตตีย. 
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอิทธิบาท ๔ 
      ... จิตขอ
 ปาจิตตีย. 
                 บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอินทรีย ๕ 
      ... จิตขอ
 ปาจิตตีย. 
                  บอกจิตเปดจากโมหะและเขาพละ ๕ 
      ... จิตขอ
 ปาจิตตีย. 
                บอกจิตเปดจากโมหะและเขาโพชฌงค ๗ 
      ... จิตขอ
 ปาจิตตีย. 
              บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอริยมรรคมีองค ๘ 
      ... จิตขอ
 ปาจิตตีย. 
                 บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอริยผล ๔ 
      ... จิตขอ
 ปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสกทาคามิผล ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนาคามิผล ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอรหัตผล ตองอาบัติปาจ
                  
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ...  ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ...  ตองอาบัติ 



 ปาจิตตีย. 
                  บอกจิตเปดจากโมหะและจากราคะ 
      ... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดังน้ี,  ... ตองอาบัติ 

งขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดังน้ี,  ... ตองอาบัติ 

บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู 
ําใหแจงแลว ซึ่งปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน 

สมาธิ ... อนิมิตต 
วิชชา ๓ 

 
ายแลว 

ระสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐม- 
ลว ดังน้ี,  เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 

อไม 

ุกกฏ. 

. 

 ปาจิตตีย. 
                  บอกจิตเปดจากโมหะและจากโทสะ 
      ... จิตขอ
 ปาจิตตีย. 
                         บอกรวมทุกอยาง 
      [๓๓๔] 
 เขาไดแลว เปนผูได เปนชํานาญ ท
 จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญต
 สมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... 
 สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรค
 มีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล ... ราคะขาพเจาสละแลว ค
 ปลอยแลว สละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โทสะขาพเจาสละแลว ... โมหะขาพเจา- 
 *สละแลว ... จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... จากโทสะ ... และจากโมหะ ... ดังน้ี,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                         วัตถุกามวารกถา 
                     ประสงคจะบอกเขาปฐมฌาน 
      [๓๓๕] บทวา บอก คือ ภิกษุป
 *ฌานแลว แตบอกวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแ
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดังน้ี,  เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่
 เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติท
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย. 



 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 

ุกกฏ. 
. 

ตีย. 

ิตตีย. 

อไม 

 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,   ตองอาบัติปาจิตตีย
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม 
 เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติท
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิต
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจ
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่
 เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาอรหัตผลแลว ... เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม- 
 *เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว 



 เพิกแลว ถอนแลว ดังน้ี,  เมือ่เขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
. เมื่อไม- 

ม 

ุกกฏ. 

ระสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุติยฌาน 
., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ, 

าเขาปฐมฌานแลว  ..., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม 

ระสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ 
ฌานแลว  ..., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ, 

าพเจาเปดจากโทสะ  ..., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ุกกฏ. 

ะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน ทุติยฌาน 
 อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข สุญญตสมาธิ อนิมิตต 

ฐาน ๔ 

ถ 

      ... แตบอกวา โทสะขาพเจาสละแลว  ..., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย
 *เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา โมหะขาพเจาสละแลว  ..., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม- 
 *เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ..., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไ
 เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ..., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติท
      ... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ..., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                     ประสงคจะบอกเขาทุติยฌาน 
      [๓๓๖] บทวา บอก คือ ภิกษุป
 แลว แตบอกวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว  ..
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... แตบอกวา ขาพเจ
 เขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๒- 
      บทวา บอก คือ ภิกษุป
 แตบอกวา ขาพเจาเขาปฐม
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๓- 
      ... แตบอกวา จิตของข
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติท
                           สัพพมูลกนัย 
      บทวา บอก คือภิกษุประสงคจ
 ตติยฌาน จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข
 สมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปฏ
 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 ไวนี้หมายถงึวา ประสงคจะบอกวา เขาทุติยฌาน แตบอกวา เขาจตุต



 @ฌาน เขาวิโมกข เขาสมาธิ เขาสมาบัติ ตลอดถึงจิตเปดจากโมหะ ฯ 
าธิ 

ึง 

ไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 

ุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุติยฌานและ 
ฌานแลว ... , เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. 

านแลว  ..., เมื่อเขาเขาใจ,  ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม- 
. 

ิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุ 
นผูชํานาญ ทําใหแจง  ซึ่งปฐมฌาน ตองอาบัติทุกกฏ 

าน 
ณิ 

๔ 

ตอง- 

ุนั้นเปดจากโทสะ ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 

ู เขาไดแลว เปนผูได เปนผู- 
ฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานใน 

ารของทาน,  ภิกษุนั้น 
บัติทุกกฏ. 

 @๒. หมายถึงประสงคจะบอกวาเขาตติยฌาน แตบอกวาเขาจตุตถฌาน เขาวิโมกข เขาสม
 @เขาสมาบัติ ตลอดถึงจิตเปดจากโทสะ ฯ 
 @๓. หมายถึงประสงคจะบอกจิตเปดจากโมหะ แตบอกวาเขาทุติยฌาน ตติยฌาน เปนตน ไปถ
  @จิตเปดจากโมหะ ฯ 
 และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ...  เมื่อเขาเขาใจ, 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อ
                    บอกเขาทุติยฌานและตติยฌาน 
      [๓๓๗] บทวา บอก คือภิกษุประสงคจะบอกแกอน
 ตติยฌานแลว ...  แตบอกวาขาพเจาเขาจตุตถ
 เมื่อไมเขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... แตบอกวา ขาพเจาเขาปฐมฌ
 *เขาใจ,  ตองอาบัติทุกกฏ
                      บอกภิกษุอื่นเขาปฐมฌาน 
      [๓๓๘] บทวา บอก คือ ภ
 นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เป
      ... ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌ
 สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปป
 หิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน 
 สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘ 
 ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน: ราคะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว 
 สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะภิกษุนั้นสละแลว ... โมหะภิกษุนั้นสละแลว ... 
 *อาบัติทุกกฏ. 
      ... ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... จิตของภกิษ
      ... จิตของภกิษุนั้นเปดจากโมหะ ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน,  ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอย
 *ชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ...  ซึ่งทุติย
 สุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร  ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
 @๑. ท่ี ฯลฯ และ นี้ ... ผูตองการทราบพิสดารพึงดูในเลม ๑ หนา ๔๖๘ ขอ (๒๗๙) 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดใชสอยวิห
 เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง  ซึ่งปฐมฌาน  ..., ตองอา



                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... ภิกษุใดใชสอยวิหารของทาน,  ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู ไดเขาแลว เปนผูได 
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

ุใดนุงหมจีวรของทาน ภิกษุนั้นเขา 
ง ซึ่งปฐมฌาน ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

 
าร ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

ึ่งปฐมฌาน ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

านในสุญญาคาร ดังน้ี,  ตองอาบัติทุกกฏ. 
ุ 

., ตองอาบัติทุกกฏ. 

านในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
ง 

 (๒๗๙) 

นปจจัยของภิกษุไขของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถ- 
. 

นผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ... 

นอันภิกษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... 

      ... ทุติยฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... ตติยฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ... จตุตถฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษ
 แลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจ
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน,  ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
 ทําใหแจง ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาค
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน,  ภิกษุนั้น 
 เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซ
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน,  ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได, 
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งจตุตถฌ
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน,  ภิกษ
 นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ..
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
       ... ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน,  ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได 
 เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งจตุตถฌ
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยขอ
 @๑. ท่ี ฯลฯ และ นี้ ... ผูตองการทราบพิสดารพึงดูในเลม ๑ หนา ๔๖๘ ขอ
 ภิกษุไขของทาน,  ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง 
 ซึ่งปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... ภิกษุใดบริโภคเครือ่งยาอันเป
 *ฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ
      [๓๓๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัย 
 แลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เป
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... วิหารของทา
 ตองอาบัติทุกกฏ. 



      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว 
 ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ... 

อันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... 

าอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ... 

งทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานใน 

ว 
ว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ... 

ึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด 
ใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานใน 

าน 
ั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําให 

ของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... 
าบัติทุกกฏ. 

ผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่ง 

วิหารแลว ภกิษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... 

าอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ... 

 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... จีวรของทาน
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว 
 ภิกษุนั้นเขาแลว เข
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... บิณฑบาตขอ
 สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแล
 ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแล
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
 @๑. ท่ี ฯลฯ ไวนี้ พ
      ... เสนาสนะของทานอันภิกษุใด
 สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา บอก คือภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภกิษุไขของท
 อันภิกษุใดบริโภคแลว ... ภิกษุน
 แจง ซึ่งปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไข
 ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอ
      [๓๔๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวาย 
 วิหารแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปน
 ปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวาย
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใดไดถวายจีวรแลว 
 ภิกษุนั้นเขาแลว เข
 ตองอาบัติทุกกฏ. 



                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... 

ว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน 

 ไดถวายบิณฑบาตแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานใน 

นุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว 
แจง ซึ่งปฐมฌาน ... 

ษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานใน 

ั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ 

ปนปจจัยของภกิษุไขแลว ภิกษุนั้นเขาแลว 
ัติทุกกฏ. 

ัมบัน ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง 

     ---------------- 
าราชิกโนนเถิด 

สิกขาบทท่ี ๙ 

าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตร กําลังเปนผูกอการ 

ัติ 

 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาต 
 แลว ภิกษุนั้นเขาแล
 ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
       ... ทานอาศัยภิกษุใด
 สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
 @๑. ท่ี ฯลฯ ไวนี้ พึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอ
 ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําให
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... ทานอาศัยภิก
 สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใดไดถวายเครื่องยาอัน 
 เปนปจจัยของภิกษุไขแลว ภิกษุน
 ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                      ฯลฯ   ฯลฯ   ฯลฯ ๑- 
      ... ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเ
 ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบ
                          อนาปตติวาร 
      [๓๔๑] ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมท่ีมีจริงแกอุปส
 อาบัติแล. 
                   มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                  
 @๑. ท่ี ฯลฯ ไวนี้ พึงทราบตามนัยแหงจตุตถป
                   ๑. มุสาวาทวรรค 
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
      [๓๔๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร
 ทะเลาะกับพระฉัพพัคคีย ทานตองอาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ แลวไดขอปริวาสเพ่ืออาบ
 นั้นตอสงฆๆ ไดใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้นแกทาน. ก็แลสมัยน้ัน ในพระนครสาวัตถีมีสังฆภัต 



 ของประชาชนหมูหนึ่ง ทานกําลังอยูปรวิาส จึงน่ังทายอาสนะในโรงภัต พระฉัพพัคคียไดกลาว 
 กะอุบาสกเหลาน้ันวา ทานท้ังหลาย ทานพระอุปนันทศากยบุตรน่ัน เปนพระประจําตระกูลท่ี 

บัติช่ัวหยาบของภิกษุแกอน-ุ 

 ขาววา พวกเธอบอกอาบัติ 
ัน จริงหรอื? 

 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงบอก 

รกระทําของพวกเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อม- 

ิตตีย. 

 ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

แก ปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส ๑๓. 
ภิกษุณี นอกนั้นช่ือวาอนุปสัมบัน. 

ติภิกษุ กําหนด 
ารสมมติภิกษุ กําหนดอาบัติและกําหนดสกุลก็มี,  การสมมติภกิษุ 

 พวกทานสรรเสริญ ไดพยายามปลอยอสุจิดวยมือ บริโภคของท่ีเขาถวายดวยศรัทธา ทานตอง 
 อาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว ไดขออยูปริวาสเพ่ืออาบัตินั้นตอสงฆๆ ไดใหปริวาสเพ่ือ 
 อาบัตินั้น แกทานแลว ทานกําลังอยูปรวิาส จงึน่ังทายอาสนะ. 
      บรรดาภิกษุท่ีมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดบอกอา
 *ปสัมบันเลา? แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย
 ช่ัวหยาบของภกิษุแกอนุปสัมบ
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 อาบัติช่ัวหยาบของภิกษุแกอนปุสัมบันเลา? กา
 *ใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว-. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๘. ๙. อน่ึง ภิกษุใด บอกอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ แกอนุปสัมบัน เวนไว 
 แตภิกษุไดรับสมมติ,  เปนปาจ
                   เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๔๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ของภิกษุ คือ ของภกิษุรูปอื่น. 
      อาบัติท่ีช่ือวา ช่ัวหยาบ ได
      ท่ีช่ือวา อนุปสัมบัน คือ เวนภิกษุและ
      บทวา บอก คือ บอกแกสตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต. 
      บทวา เวนไวแตภิกษุไดรับสมมติ คือ ยกเวนแตภิกษุท่ีสงฆสมมติ. 
                           บทภาชนีย 
      [๓๔๔] การสมมติภิกษุ กําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุลก็มี,  การสมม
 สกุล ไมกําหนดอาบัติก็มี,  ก
 ไมกําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุลก็มี. 



      ท่ีช่ือวา กําหนดอาบัติ คือ สงฆกําหนดอาบัติวา พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทาน้ี. 
      ท่ีช่ือวา กําหนดสกุล คือ สงฆกําหนดสกุลวา พึงบอกในสกุลมีจํานวนเทาน้ี. 

 

ีจํานวนเทาน้ี. 
อง 

 
จากสกุลท่ีสงฆกําหนดให ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ุปสัมบัน เวนไวแต 
จิตตีย. 

ษุ 
อาบัติปาจิตตีย. 

ยาบ ตองอาบัติทุกกฏ. 
ั่วหยาบก็ตาม ไมช่ัวหยาบก็ตาม แกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ. 

อาบัติทุกกฏ. 

. 

ิกษุไดรับ 
ุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ัฐอาฬว ี
เจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตรัฐ 

      ท่ีช่ือวา กําหนดอาบัติและกําหนดสกุล คือ สงฆกําหนดอาบัติและกําหนดสกุลไว
 วา พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทาน้ี ในสกุลมีจํานวนเทาน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ไมกําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุล คือ สงฆไมไดกําหนดอาบัติ และไมได 
 กําหนดสกุลไววา พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทาน้ี ในสกุลม
      [๓๔๕] ในการกําหนดอาบัติ ภิกษุบอกอาบัติอื่นนอกจากอาบัติท่ีสงฆกําหนดไว ต
 อาบัติปาจิตตีย. 
      ในการกําหนดสกุล ภิกษุบอกในสกุลอื่นนอกจากสกุลท่ีสงฆกําหนดไว ตองอาบัติ- 
 *ปาจิตตีย. 
      ในการกําหนดอาบัติและกําหนดสกุล ภิกษุบอกอาบัตินอกจากอาบัติท่ีสงฆกําหนดให
 ในสกุลนอก
      ในการไมกําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุล บอก ไมตองอาบัติ. 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๓๔๖] อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวาอาบัติช่ัวหยาบ บอกแกอน
 ภิกษุไดรับสมมติ ตองอาบัติปา
      อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุสงสัย บอกแกอนุปสัมบัน เวนไวแตภิกษุไดรับสมมติ,  ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวามิใชอาบัติช่ัวหยาบ บอกแกอนุปสัมบัน เวนไวแตภิก
 ไดรับสมมติ ตอง
                             ทุกกฏ 
      [๓๔๗] ภิกษุบอกอาบัติไมช่ัวห
      ภิกษุบอกอัชฌาจารท่ีช
      อาบัติไมช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวา อาบัติช่ัวหยาบ ... ตอง
      อาบัติไมช่ัวหยาบ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อาบัติไมช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวา อาบัติไมช่ัวหยาบ ... ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๓๔๘] ภิกษุบอกวัตถุ ไมบอกอาบัติ ๑ ภิกษุบอกอาบัติ ไมบอกวัตถุ ๑ ภ
 สมมติ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษ
                   มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                       ---------------- 
                   ๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                       เรื่องภิกษุชาวร
      [๓๔๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ



 อาฬวี. ครั้งน้ัน พวกภิกษุชาวรฐัอาฬวีชวยกันทํานวกรรม ขุดเองบาง ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพี. 
ุตรจึงได 

 

กษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอขุดเองบาง ใหคนอื่นขุด 

ลวบัญญัติสิกขาบท 
ุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดขุด 

นท้ังหลายสําคัญในปฐพีวามีชีวะ การกระทํา 
ิ่ง 

ิ 

าฬวี จบ. 

 คือผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

. 
ินรวนลวน มีดินเหนียวลวน มีหนินอย มีกรวดนอย 

ไดเผาไฟ 

 
วน มีดินรวนนอย มีดินเหนียวนอย มีหินมาก มีกรวด มีกระเบ้ือง มีแร มีทรายมาก 

 คนท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบ
 ขุดเองบาง ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพี? พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ยอมเบียดเบียนอินทรีย 
 อยางหน่ึง ซึ่งมีชีวะ. ภิกษุท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ี 
 เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุชาวรฐัอาฬวีจึงไดขุดเองบาง ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพีเลา? แลวกราบ
 ทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิ
 บางซึ่งปฐพี จริงหรอื? 
      ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบ
 เองบาง ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพีเลา? เพราะค
 ของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่มใสย
 ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว-. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัต
      ๕๙. ๑๐. อน่ึง ภิกษุใด ขุดก็ดี ใหขุดก็ดี ซึ่งปฐพี,  เปนปาจิตตีย. 
                     เรื่องภิกษุชาวรัฐอ
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๕๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ปฐพี ไดแกปฐพี ๒ อยาง คือ ปฐพีแทอยางหน่ึง ปฐพีไมแทอยางหน่ึง
      ท่ีช่ือวา ปฐพีแท คือ มีด
 มีกระเบ้ืองนอย มีแรนอย มีทรายนอย มีดินรวนมาก มีดินเหนียวมาก แมดินท่ียังไม
 ก็เรียกวา ปฐพีแท. 
      กองดินรวนก็ดี กองดินเหนียวก็ดี ท่ีฝนตกรดเกิน ๔ เดือนมาแลว แมนี้ก็เรียกวา 
 ปฐพีแท. 
      ท่ีช่ือวา ปฐพีไมแท คือเปนหินลวน เปนกรวดลวน เปนกระเบ้ืองลวน เปนแรลวน
 เปนทรายล
 แมดินท่ีเผาไฟแลว ก็เรียกวา ปฐพีไมแท. 
      กองดินรวนก็ดี กองดินเหนียวก็ดี ท่ีฝนตกรดยังหยอนกวา ๔ เดือน,  แมนี้ก็เรียกวา 



 ปฐพีไมแท. 
      [๓๕๑] บทวา ขุด คือ ขุดเอง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา ใหขุด คือ ใชใหคนอื่นขุด ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ีย. 

ขุดก็ดี ทําลายเองก็ดี 
ก็ดี ใชใหเขาเผาไฟก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ี 

องอาบัติ. 

งอาบัติ. 

ี้ ทานจงนําดินนี้มา เรามีความ 
ี้ใหเปนกัปปยะ ดังน้ี ๑ ภิกษุไมแกลง ๑ ภิกษุไมมีสติ ๑ 

วาดวยพูดเท็จ 
วยพูดเสียดสี 

ยีด 
วาพรอมกัน 
มกับอนุปสัมบัน 

ิช่ัวหยาบ 

      สั่งครั้งเดียว เขาขุดแมหลายครั้ง ตองอาบัติปาจิตต
                           บทภาชนีย 
      [๓๕๒] ปฐพี ภิกษุสําคัญวา ปฐพี ขุดเองก็ดี ใชใหเขา
 ใชใหเขาทําลายก็ดี เผาไฟเอง
      ปฐพี ภิกษุสงสัย ขุดเองก็ดี ใชใหเขาขุดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใชใหเขาทําลายก็ด
 เผาไฟเองก็ดี ใชใหเขาเผาไฟก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ปฐพี ภิกษุสําคัญวา มิใชปฐพี ขุดเองก็ดี ใชใหเขาขุดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใชให 
 เขาทําลายก็ดี เผาไฟเองก็ดี ใชใหเขาเผาไฟก็ดี ไมต
      มิใชปฐพี ภิกษุสําคัญวา ปฐพี ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      มิใชปฐพี ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      มิใชปฐพี ภิกษุสําคัญวามิใชปฐพี ... ไมตอ
                          อนาปตติวาร 
      [๓๕๓] ภิกษุกลาววา ทานจงรูดินนี้ ทานจงใหดินน
 ตองการดวยดนินี้ ทานจงทําดินน
 ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                  มุสาวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                     ปาจิตตีย วรรคท่ี  ๑ จบ. 
                        ------------- 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
      ๑. มุสาวาทสิกขาบท     
      ๒. โอมสวาทสิกขาบท     วาด
      ๓. เปสุญญสิกขาบท     วาดวยพูดสอเส
      ๔. ปทโสธัมมสิกขาบท     วาดวยสอนธรรม
      ๕. ปฐมสหเสยยสิกขาบท     วาดวยนอนรว
      ๖. ทุติยสหเสยยสิกขาบท     วาดวยนอนรวมกับมาตุคาม 
      ๗. ธัมมเทสนาสิกขาบท     วาดวยแสดงธรรม 
      ๘. ภูตาโรจนสิกขาบท     วาดวยบอกอุตตริมนุสสธรรม 
      ๙. ทุฏุลลาโรจนสิกขาบท     วาดวยบอกอาบัต
      ๑๐. ปฐวีขณนสิกขาบท     วาดวยขุดดิน 
                        ------------- 



                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๒ 
                    ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑ 

 ี
าประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตรัฐ 

ทํานวกรรม ตัดตนไมเองบาง ใหคนอื่นตัดบาง. 
ะภิกษุนั้น 
เจาเลย. 

ระศากยบุตรท้ังหลาย 
 

าค. 

ัญญัติสิกขาบท 
ุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงได 

คนท้ังหลายสําคัญในตนไมวามีชีวะ การกระทํา 
เลือ่มใส 

าฬวี จบ. 

ิด พืชเกิดจากเงา ๑ พืชเกิดจากตน ๑ 

                       เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬว
      [๓๕๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อาฬวี. ครั้งน้ัน พวกภิกษุชาวรฐัอาฬวี
 แมภิกษุชาวรัฐอาฬวีรูปหน่ึงก็ตัดตนไม. เทวดาผูสิงสถิตอยูท่ีตนไมนั้น ไดกลาวคําน้ีก
 วา ทานเจาขา ทานประสงคจะทําท่ีอยูของทาน โปรดอยาตัดตนไมอันเปนท่ีอยูของขาพ
 ภิกษุรูปนั้นไมเช่ือฟงไดตัดลงจนได แลฟนถูกแขนทารกลูกของเทวดานั้น. เทวดาไดคิดข้ึนวา 
 ถากระไรเราพงึปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย ณ ท่ีนี้แหละ แลวคิดตอไปวา ก็การท่ีเราจะพึงปลงชีวติ 
 ภิกษุรูปนี้เสีย ณ ท่ีนี้นั้นไมสมควรเลย ถากระไรเราควรกราบทูลเรื่องน้ีแดพระผูมีพระภาค 
 ดั่งน้ันเทวดาน้ันจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
      พระผูมีพระภาคทรงประทานสาธุการวา ดีแลวๆ เทวดา ดีนักหนาท่ีทานไมปลงชีวิต 
 ภิกษุรูปนั้น ถาทานปลงชีวิตภิกษุรูปนั้นในวันนี้ ตัวทานจะพึงไดรับบาปเปนอันมาก ไปเถิด 
 เทวดา ตนไมในโอกาสโนนวางแลว ทานจงเขาไปอยูท่ีตนไมนั้น. 
      ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พวกพระสมณะเช้ือสายพระ- 
 *ศากยบุตรจึงไดตัดตนไมเองบาง ใหคนอื่นตัดบาง? พระสมณะเช้ือสายพ
 ยอมเบียดเบียนอินทรีย อยางหน่ึงซ่ึงมีชีวะ. ภิกษุท้ังหลายไดยินพวกเขาเพงโทษ ติเตียน
 โพนทะนาอยู บรรดาท่ีมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พวกภิกษุชาว 
 รัฐอาฬวี จึงไดตัดตนไมเองบาง ใหคนอื่นตัดบาง? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภ
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอตัดเองบาง ใหคนอื่น 
 ตัดบาง ซึ่งตนไม จริงหรือ? 
      ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบ
 ตัดเองบาง ใหคนอื่นตัดบาง ซึ่งตนไม? เพราะ
 ของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความ
 ยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว-. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๖๐. ๑. เปนปาจิตตีย ในเพราะพรากภูตคาม. 
                     เรื่องภิกษุชาวรัฐอ
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๕๕] ท่ีช่ือวา ภูตคาม ไดแกพืช ๕ ชน



 พืชเกิดจากขอ ๑ พืชเกิดจากยอด ๑ พืชเกิดจากเมล็ดเปนท่ีครบหา ๑. 

ดจากเงา. 
าง 
น. 

า พืชเกิดจากยอด. 
ด 

ัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอื่น 
นตมก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 
าบัติ. 

ฏ. 
็ดี 

มตองอาบัติ. 

จงนําพืชนี้มา เรามีความ 
ชนี้ใหเปนกัปปยะดังนี้ ๑ ภิกษุไมแกลงพราก ๑ ภิกษุทําเพราะ 

 
ธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร 

ประพฤติอนาจารเอง แลวถกูไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลาง 

      ท่ีช่ือวา พืชเกิดจากเงา ไดแก ขมิ้น ขิง วานนํ้า วานเปราะ อุตพิด ขา แฝก 
 แหวหม,ู  หรือแมพืชอยางอื่นใดซ่ึงเกิดท่ีเงา งอกท่ีเงา นั่นช่ือวา พืชเกิ
      ท่ีช่ือวา พืชเกิดจากตน ไดแก ตนโพธิ์ ตนไทร ตนดีปลี ตนมะเด่ือ ตนเตาร
 ตนมะขวิด,  หรือแมพืชอยางอื่นใดซ่ึงเกิดท่ีตน งอกท่ีตน นั่นช่ือวา พืชเกิดจากต
      ท่ีช่ือวา พืชเกิดจากขอ ไดแก ออย ไมไผ ไมออ หรอืแมพชือยางอื่นใดซ่ึงเกิด 
 ท่ีขอ งอกท่ีขอ นั่นช่ือวา พืชเกิดจากขอ. 
      ท่ีช่ือวา พืชเกิดจากยอด ไดแก ผักบุงลอม แมงลัก เถาหญานาง,  หรือแมพืช 
 อยางอื่นใดซ่ึงเกิดท่ียอด งอกท่ียอด นั่นช่ือว
      ท่ีช่ือวา พืชเกิดจากเมล็ด ไดแกขาว ถั่ว งา หรือแมพืชอยางอื่นใดซ่ึงเกิดท่ีเมล็
 งอกท่ีเมล็ด นั่นช่ือวา พืชเกิดจากเมล็ด เปนท่ีครบหา. 
                           บทภาชนีย 
      [๓๕๖] พืช ภิกษุสําคัญวาพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอื่นต
 ทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอื่
      พืช ภิกษุสงสัย ตัดเองก็ดี ใหคนอื่นตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอื่นทําลายก็ดี 
 ตมเองก็ดี ใหคนอื่นตมก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      พืช ภิกษุสําคัญวา ไมใชพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอื่นตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอื่น
 ทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอื่นตมก็ดี ไมตองอ
      ไมใชพืช ภิกษุสําคัญวาพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอื่นตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอื่น 
 ทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอื่นตมก็ดี ตองอาบัติทุกก
      ไมใชพืช ภิกษุสงสัย ตัดเองก็ดี ใหคนอื่นตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอื่นทําลายก
 ตมเองก็ดี ใหคนอื่นตมก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชพืช ภิกษุสําคัญวา ไมใชพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอื่นตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ให 
 คนอื่นทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอื่นตมก็ดี ไ
                          อนาปตติวาร 
      [๓๕๗] ภิกษุกลาววา ทานจงรูพืชนี้ ทานจงใหพืชนี้ ทาน
 ตองการดวยพชืนี้ ทานจงทําพื
 ไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                        ------------- 
                    ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
                         เรื่องพระฉันนะ
      [๓๕๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 โกสัมพี. ครั้งน้ัน ทานพระฉันนะ



 สงฆ กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง ตองอะไร? ตองเพราะเรื่องอะไร? ตอง 

าเรือ่งอื่นมาพูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง? ตอง 
 

ฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอถูกไตสวน 
งฆ กลับเอาเรือ่งอื่นมาพูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง? ... วาเรื่องอะไร? 

 ทรงติเตียน 
บุรุษ ไฉน เธอเมื่อถูกไตสวนเพราะตอง 

าเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง? ... วาเรื่องอะไร? ดังน้ี 
รง 
ก 

ทกกรรม 
ุติยกรรมวาจา วาดังน้ี:- 

ี้ถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม- 

ภกิษุฉันนะ. 
ไม 

ียนทานพระฉันนะ โดยอเนกปริยายด่ังน้ีแลว ตรัสโทษ 
สั่งกะภกิษุท้ังหลายวา ... 

 อยางไร? ทานท้ังหลายวาใคร? วาเรื่องอะไร? 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะถูก 
 ไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ จึงเอ
 อะไร? ตองเพราะเรื่องอะไร? ตองอยางไร? ทานท้ังหลายวาใคร? วาเรื่องอะไร? ดังน้ีเลา?
 แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระ
 เพราะตองอาบัติในทามกลางส
 ดังน้ี จริงหรือ? 
      ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                          
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆ
 อาบัติในทามกลางสงฆ จึงเอ
 เลา? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส ... ครั้นท
 ติเตียนแลว ทรงทําธรรมีกถารบัสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถากระน้ัน สงฆจงย
 อัญญวาทกกรรมแกภิกษุฉันนะ. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงยกอัญญวาทกกรรมอยางน้ี- 
                    กรรมวาจาลงอัญญวา
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติท
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุฉันนะน
 *กลางสงฆ กลบัเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึท่ีแลว. 
 สงฆพึงยกอัญญวาทกกรรมแกภิกษุฉันนะ นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุฉันนะน้ีถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม 
 กลางสงฆ กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน. สงฆยกอัญญวาทกกรรมแก
 การยกอัญญวาทกกรรมแกภิกษุฉันนะ ชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. 
 ชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงพูด. 
      อัญญวาทกกรรมอันสงฆยกแลวแกภิกษุฉนันะ ชอบแกสงฆ, เหตุนั้นจึงน่ิง, 
 ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ี. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      [๓๕๙] พระผูมีพระภาคทรงติเต
 แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ... แลวรับ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 



      ๖๑. ๒. ก. เปนปาจิตตียในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

            -------------- 

แล ทานพระฉันนะถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลาง 
พูดกลบเกลื่อนจักตองอาบัติ จึงน่ิงเสีย ทําใหสงฆลําบาก. 

วน 
ั้น 

งสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอเมื่อถูกไตสวน 
งฆ ไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก จริงหรอื? 

บุรุษ ไฉน เธอเมื่อถูกไตสวนเพราะ 
ึงไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไป 

สั่งกะ- 

ติทุติยกรรมวาจาวาดังน้ี:- 
ุฉันนะน้ีถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม 

วิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ. การยก 
ทาน 

วยอยางน้ี. 
ีแ้ลว ตรัสโทษ 

 ฉะนี้. 
                       เรื่องพระฉันนะ จบ. 
            
                         เรื่องพระฉันนะ 
      [๓๖๐] อนึง่ โดยสมัยนั้น
 สงฆ คิดวา เมื่อเราเอาเรื่องอืน่มา
 บรรดาภิกษุผูมกันอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะถูกไตส
 เพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ จึงน่ิงเสีย ทําใหสงฆลําบากเลา? แลวกราบทูลเน้ือความน
 แดพระผูมีพระภาค-. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทร
 เพราะตองอาบัติในทามกลางส
      ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆ
 ตองอาบัติในทามกลางสงฆ จ
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส ... ครั้นทรงติเตียนแลว ทรงทําธรรมีกถารับ
 *ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถากระน้ันสงฆจงยกวิเหสกกรรมแกภกิษุฉันนะ. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงยกวิเหสกกรรมอยางนี้:- 
                     กรรมวาจาลงวิเหสกกรรม 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัต
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษ
 กลางสงฆ ไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆ 
 พึงยกวิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุฉันนะน้ีถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม 
 กลางสงฆ ไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก. สงฆยก
 วิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ ชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแก
 ผูใด, ทานผูนั้นพึงพูด. 
      วิเหสกกรรมอันสงฆยกแลวแกภิกษุฉันนะ ชอบแกสงฆ, เหตุนั้นจึงน่ิง, 
 ขาพเจาทรงความนี้ไวด
      [๓๖๑] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะ โดยอเนกปริยายด่ังน
 แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ... 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 

ิกขาบทวิภังค 
 คือ ภิกษุเมื่อถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ 

ะบอกเรื่องน้ัน ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องน้ัน จึงเอาเรือ่งอื่น 
ลาย 

ารถนาจะเปดเผยเรื่องน้ัน จึงน่ิงเสีย 

 ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ 
ะบอกเรื่องน้ัน ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องน้ัน จึงเอาเรือ่งอื่นมา 

า 

จะเปดเผยเรื่องน้ัน จึงน่ิงเสีย ทําใหสงฆลําบาก 

ื่องน้ัน ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องน้ัน จึงเอาเรือ่งอื่นมา 

ีย ทําใหสงฆลําบาก 

ธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย. ในเพราะ 
าะความเปนผูใหลําบาก. 

ามเปนผูใหลําบาก. 

      ๖๑. ๒. ข. เปนปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น ในเพราะความ 
 เปนผูใหลําบาก. 
                       เรื่องพระฉันนะ จบ. 
                          ส
      [๓๖๒] ท่ีช่ือวา เปนผูกลาวคําอื่น
 ณ ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจ
 มาพูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง ตองอะไร ตองในเพราะเรื่องอะไร ตองอยางไร ทานท้ังห
 วาใคร วาเรื่องอะไร, ดังน้ี นี่ช่ือวา เปนผูกลาวคําอื่น. 
      [๓๖๓] ท่ีช่ือวา เปนผูใหลําบาก คือ ภิกษุเมื่อถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรอือาบัติ 
 ณ ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเรื่องน้ัน ไมปร
 ทําใหสงฆลําบาก นี่ช่ือวา เปนผูใหลําบาก. 
                           บทภาชนีย 
      [๓๖๔] เมื่อสงฆยังไมยกอญัญวาทกกรรม
 ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจ
 พูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง ตองอะไร ตองในเพราะเรื่องอะไร ตองอยางไร ทานท้ังหลายว
 ใคร วาเรื่องอะไร ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เมื่อสงฆยังไมยกวิเหสกกรรม ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ ทามกลางสงฆ 
 ไมปรารถนาจะบอกเรื่องน้ัน ไมปรารถนา
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๓๖๕] เมื่อสงฆยกอัญญวาทกกรรมแลว ภกิษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรอือาบัติ ณ 
 ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเร
 พูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง ... วาเรื่องอะไร ดงัน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เมื่อสงฆยกวิเหสกกรรมแลว ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ ทามกลางสงฆ 
 ไมปรารถนาจะบอกเรื่องน้ัน ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องน้ัน จึงน่ิงเส
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๓๖๖] กรรมเปน
 ความเปนผูกลาวคําอื่น ในเพร
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น ใน 
 เพราะความเปนผูใหลําบาก. 
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความ 
 เปนผูกลาวคําอื่น ในเพราะคว



                           ติกะทุกกฏ 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ-. 

งสัย ตองอาบัติทุกกฏ-. 
-. 

รดวยคิดวา 
ความแกงแยง หรือความวิวาทจักมีแกสงฆ ๑ ภิกษุไมใหการ 

ยไม- 
ุ 

ัลลบุตร 
ธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปน 

ตพระนครราชคฤห. ครั้งน้ันทานพระทัพพมัลลบุตรจัดแจง 
หม และมี 

 

 

ทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกรภิกษุ 
ุท้ังหลายโพนทะนาภิกษุทัพพมัลลบุตร จริงหรือ? 

าย ไฉน พวกเธอจึงใหภิกษุ 
ทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุส
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๓๖๗] ภิกษุไมเขาใจจึงถาม ๑ ภิกษุอาพาธใหการไมได ๑ ภิกษุไมใหกา
 ความบาดหมาง ความทะเลาะ 
 ดวยคิดวา จักเปนสังฆเภท หรือสังฆราชี ๑ ภิกษุไมใหการดวยคิดวา สงฆจักทํากรรมโด
 *ชอบธรรม โดยเปนวรรค หรือจักไมทํากรรมแกภิกษุผูควรแกกรรม ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภกิษ
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                      ----------------- 
                    ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                       เรื่องพระทัพพม
      [๓๖๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เข
 เสนาสนะและแจกภัตรแกสงฆ. สมัยน้ัน พระเมตติยะและพระภุมมชกะเปนผูบวชใ
 บุญนอย. เสนาสนะของสงฆท่ีเลวและอาหารท่ีทรามยอมตกมาถึงเธอท้ังสอง. เธอท้ังสองจงึให 
 ภิกษุท้ังหลายเพงโทษทานพระทัพพมัลลบุตรวา จัดเสนาสนะตามความพอใจ และแจกภัตรตาม
 ความพอใจ. บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระเมตติยะ 
 และพระภุมมชกะจึงไดใหภิกษุท้ังหลายโพนทะนาทานพระทัพพมัลลบุตรเลา? แลวกราบทูลเนื้อ
 ความน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ... 
 ท้ังหลาย ขาววาพวกเธอใหภิกษ
      พระเมตติยะและพระภุมมชกะทูลรับวา จริง พระพุทธเจา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหล
 ท้ังหลายเพงโทษภิกษุทัพพมัลลบุตร? การกระ
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๖๒. ๓. ก. เปนปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพ



 ฉะนี้. 
                     เรื่องพระทัพพมัลลบุตร จบ. 
                    เรื่องพระทัพพมัลลบุตร (ตอ) 

ภุมมชกะคิดวา ภิกษุท้ังหลาย จักเช่ือฟงดวย 
รงหามการใหโพนทะนาแลว จึงบนวาทานพระ- 

ใจ และ 
ะ- 

 

 ... ทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกรภิกษุ 
ภิกษุทัพพมัลบุตร จริงหรอื? 

ไฉน พวกเธอจึงยงัไดบนวา 
กเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 

ขาบทวิภังค 
อ อุปสัมบันผูอันสงฆสมมติแลวให 

าร แจกยาคู แจกผลไม แจกของเค้ียว หรอืแจกของ 
นวาก็ดี 

กิษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม, ตองอาบัติปาจิตตีย ใน 
า ในเพราะความเปนผูบนวา. 

นา 

ม 

      [๓๖๙] ก็สมัยน้ัน พระเมตติยะและพระ
 พระบัญญัติเพียงเทาน้ีวา พระผูมีพระภาคท
 *ทัพพมัลลบุตรอยูใกลๆ ภิกษุท้ังหลายวา พระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะตามความพอ
 แจกภัตรตามความพอใจ บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พร
 *เมตติยะและพระภุมมชกะจึงไดบนวาทานพระทัพพมัลลบุตรอยูเลา? แลวกราบทูลเนื้อความนั้น
 แดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
 ท้ังหลาย ขาววา พวกเธอบนวา
      พระเมตติยะและพระภุมมชกะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย 
 ภิกษุทัพพมัลลบุตรอยูเลา? การกระทําของพว
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๖๒. ๓. ข. เปนปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา ในเพราะ 
 ความเปนผูบนวา. 
                   เรื่องพระทัพพมัลลบุตร (ตอ) จบ. 
                          สิก
      [๓๗๐] ท่ีช่ือวา ความเปนผูใหโพนทะนา คื
 เปนผูจัดเสนาสนะ เปนผูแจกอาห
 เล็กนอยก็ตาม. ภิกษุประสงคจะแสโทษ ใหอัปยศ ใหเกอเขิน จึงใหโพนทะนาก็ดี บ
 ซึ่งอุปสัมบัน, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๓๗๑] กรรมเปนธรรม ภ
 เพราะความเปนผูใหโพนทะน
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูใหโพนทะ
 ในเพราะความเปนผูบนวา. 
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม, ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะควา



 เปนผูใหโพนทะนา ในเพราะความเปนผูบนวา. 

มบัน, ตองอาบัติทุกกฏ. 
ดสมมติใหเปนผูจัดเสนาสนะ เปนผูแจกอาหาร แจกยาคู แจก 

ทําใหอัปยศ ทําให 

รม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ 
 ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติทุกกฏ ... 

ฏ 

ิ โทสาคติ 
ริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

รปู 
ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

สาวัตถี. ครั้งน้ัน เปนฤดูหนาว ภิกษุท้ังหลายจัดต้ังเสนาสนะ 
็บ 

ุ 
ว 

ย 
ื่อจะหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บ ซึ่งเสนาสนะน้ัน 

                             ทุกกฏ 
      [๓๗๒] ภิกษุใหโพนทะนา หรือบนวาอนุปสั
      อุปสัมบันผูอันสงฆมิไ
 ผลไม แจกของเค้ียว หรอืแจกของเล็กนอยก็ตาม ภิกษุประสงคจะแสโทษ 
 เกอเขิน จึงใหโพนทะนาก็ดี, บนวาก็ดี ซึ่งอุปสัมบัน. หรืออนุปสัมบัน  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบันผูอันสงฆสมมติก็ดี มิไดสมมติก็ดี ใหเปนผูจัดเสนาสนะ เปนผูแจกอาหาร 
 แจกยาคู แจกผลไม แจกของเค้ียว หรือแจกของเล็กนอยก็ตาม ภิกษุประสงคจะแสโทษ 
 ทําใหอัปยศ ทําใหเกอเขิน จึงใหโพนทะนาก็ดี, บนวาก็ดี ซึ่งอุปสัมบันหรืออนุปสัมบัน 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ติกะทุกกฏ 
      กรรมไมเปนธร
      กรรมไมเปนธรรม
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกก
                          อนาปตติวาร 
      [๓๗๓] ภิกษุผูใหโพนทะนา หรือบนวาภกิษุผูมีปกติทําเพราะฉันทาคต
 โมหาคติ ภยาคติ ๑ ภิกษุวิกลจ
                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                      ----------------- 
                    ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                         เรื่องภิกษุมาก
      [๓๗๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนคร
 ในท่ีกลางแจง ผิงกายอยู, ครั้นเขาบอกภัตตกาล เมื่อจะหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก
 ซึ่งเสนาสนะน้ัน ไมบอกมอบหมายแลวหลีกไป เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ. บรรดาภิกษ
 ท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายจัดต้ังเสนาสนะในท่ีแจงแล
 เมื่อจะหลีกไปจึงไดไมเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บ ซึ่งเสนาสนะน้ัน ไมบอกมอบหมาย แลวหลีก 
 ไป? เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ. แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุท้ังหลา
 จัดต้ังเสนาสนะในท่ีแจงแลว, เม
 ไมบอกมอบหมาย แลวหลีกไป เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ จริงหรือ? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 



      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉน โมฆบุรุษเหลาน้ัน จัดต้ัง 
เก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บ ซึ่งเสนาสนะน้ัน 

ใส 

ฆในท่ีแจง เมื่อหลีกไปไมเก็บเองก็ดี ไมใหเก็บก็ดี 

ประการ 

       พระพุทธานุญาตใหเก็บเสนาสนะ 
ยูในท่ีแจง รีบเก็บเสนาสนะกอนกาลอนัสมควร. 

าน้ัน ผูรีบเก็บเสนาสนะกอนกาลอันสมควร, ครั้น 
งกะภิกษุ 

หรือนกเหยี่ยวจะไมถายมูลรดไดตลอด ๘ เดือน ซึ่งกําหนดวามิใชฤดูฝน. 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ 

 ๔ ชนิด คือ เตียงมีแมแครสอดเขาในขา ๑ เตียงมี 
ร ๑. 

ื่อง 

า 
ามุงกระตายก็มี สําเร็จดวยหญาปลองก็มี. 

 เสนาสนะในท่ีแจงแลว. เมื่อจะหลีกไป จึงไดไม
 ไมบอกมอบหมายแลวหลีกไปเลา? เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ. การกระทําของพวก 
 โมฆบุรุษน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่ม
 ยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๖๓. ๔. อน่ึง ภิกษุใดวางไวแลวก็ดี ใหวางไวแลวก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ต่ังก็ดี 
 ฟูกก็ดี เกาอี้ก็ดี อันเปนของสง
 ซึ่งเสนาสนะท่ีวางไวนั้น หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวย
 ฉะนี้. 
                       เรื่องภิกษุมากรปู จบ. 
            
      [๓๗๕] ก็สมัยน้ัน ภิกษุท้ังหลายอ
 พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล
 แลวจึงทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่
 ท้ังหลายวา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเก็บเสนาสนะไวในปะรําหรือท่ีโคนไม หรือ 
 ในท่ีซึ่งนกกา
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๗๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา อันเปนของสงฆ ไดแก ของท่ีเขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ. 
      ท่ีช่ือวา เตียง ไดแก เตียง
 แครเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา ๑ เตียงมีขาดังกามปู ๑ เตียงมีขาจรดแมแค
      ท่ีช่ือวา ต่ัง ไดแก ต่ัง ๔ ชนิด คือ ต่ังมีแมแครสอดเขาในขา ๑ ต่ังมีแมแครเน
 เปนอันเดียวกนักับขา ๑ ต่ังมีขาดังกามปู ๑ ต่ังมีขาจรดแมแคร ๑. 
      ท่ีช่ือวา ฟูก ไดแก ฟูก ๕ ชนิด คือ ฟูกขนสัตว ๑ ฟูกเปลือกไม ๑ ฟูกเศษผา ๑ 
 ฟูกหญา ๑ ฟูกใบไม ๑. 
      ท่ีช่ือวา เกาอี้ ไดแก เกาอี้ท่ีเขาถักรวมใน สําเร็จดวยเปลอืกไมก็มี สําเร็จดวยหญ
 คมแฝกก็มี สําเร็จดวยหญ
      บทวา วางไวแลว คือ วางไวเอง. 



      บทวา ใหวางไวแลว คือ ใหคนอื่นวางไว. 
      ใชอนุปสัมบันใหวาง เปนธุระของอนุปสัมบันผูวาง. 

ผูวาง. 
 คือ ไมเก็บดวยตนเอง. 

เณร 
ของมัชฌิมบุรุษไป, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ วางไวเองก็ดี ใหคนอื่นวางไวก็ด ี
งก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งเสนาสนะน้ัน หรือไมไดบอก 

็ดี ซึ่งเสนาสนะน้ัน หรือไมไดบอกมอบหมาย ไปเสีย 

งก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งเสนาสนะน้ันหรือไมไดบอกมอบหมาย 

ก็ดี ทอนหนังก็ดี เครื่องเช็ดเทาก็ดี ต่ังกระดานก็ดี ในท่ีแจง 
อ 

.. ตองอาบัติทุกกฏ. 
งบุคคล ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

 เพราะเปนของ 

าปตติวาร 
แลวไป ๑ ภิกษุบอกมอบหมาย 

ไว ไปดวยต้ังใจจักกลับมาเก็บ ๑ เกิดเหตุฉุกเฉินข้ึน ๑  ภิกษุ 

      ใชอุปสัมบันใหวาง เปนธุระของอุปสัมบัน
      คําวา เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง ซึ่งเสนาสนะท่ีวางไวนั้น
      คําวา ไมใหเก็บ คือ ไมใหคนอื่นเก็บ. 
      คําวา หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย ความวา ภิกษุไมบอกมอบหมายภิกษุ สาม
 หรือคนทําการวัด แลวเดินลวงเลฑฑุบาต
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๓๗๗] เสนาสนะของสง
 ในท่ีแจง, เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอ
 มอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เสนาสนะของสงฆ ภิกษุสงสัย วางไวเองก็ดี ใหคนอื่นวางไวก็ดี ในท่ีแจง เมื่อ 
 หลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เสนาสนะของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล วางไวเองก็ดี ใหคนอื่นวางไวก็ดี ในท่ีแจง 
 เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอ
 ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุวางไวเองก็ดี ใหคนอื่นวางไวก็ดี ซึ่งเครื่องลาดรักษาผิวพื้นก็ดี เครื่องลาดเตียง 
 ก็ดี เครื่องลาดพ้ืนก็ดี เสื่อออน
 เมื่อหลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งเครื่องลาดรักษาผิวพื้นเปนตนนั้น หรื
 ไมไดบอกมอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ติกะทุกกฏ 
      เสนาสนะของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ .
      เสนาสนะขอ
      เสนาสนะของบุคคล  ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ... ตองอาบัติทุกกฏ
 สวนตัวของผูอืน่. 
      เสนาสนะเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ. 
                          อน
      [๓๗๘] ภิกษุเก็บเองแลวไป ๑ ภิกษุใหคนอื่นเก็บ
 แลวไป ๑ ภิกษุเอาออกผึง่แดด
 มีอันตราย ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 
                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                      ----------------- 



                    ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                       เรื่องพระสัตตรสวัคคีย 

ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ี. ครั้งน้ัน พระสัตตรสวัคคียมีพวก ๑๗ รูปเปนสหาย 

องสงฆ 

า ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุสัตตรสวัคคีย 
งฆแลว เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บ ซึ่งท่ีนอนนั้น 

งหลาย โมฆบุรุษเหลาน้ัน ปูท่ีนอนไวใน 
มเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บ ไมบอกมอบหมาย 

เม่ือ 

เองก็ดี ไมใหเก็บก็ดี ซึ่งท่ีนอนอันปูไวนั้น หรอืไม 

 คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

 เครื่องลาดรักษาผิวพื้น เครื่องลาดเตียง เครื่องลาดพ้ืน 
ทําดวยใบไม. 

      [๓๗๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถ
 กัน เมื่ออยูก็อยูพรอมกัน เมื่อหลีกไปก็หลีกไปพรอมกัน. พวกเธอปูท่ีนอนในวิหารเปนข
 แหงหน่ึงแลว เม่ือหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บซึ่งท่ีนอนนั้น ไมไดบอกมอบหมาย 
 หลีกไป เสนาสนะถูกปลวกกัด. บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉน พระสัตตรสวัคคีย ปูท่ีนอนในวิหารเปนของสงฆแลว เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง ไมให 
 คนอื่นเก็บ ซึ่งท่ีนอนนั้น ไมไดบอกมอบหมาย หลีกไปแลว? เสนาสนะจึงไดถูกปลวกกัด. 
 แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายว
 ปูท่ีนอนในวิหารอันเปนของส
 ไมบอกมอบหมาย หลีกไปแลว. เสนาสนะถูกปลวกกัด จริงหรือ? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ั
 วิหารเปนของสงฆแลว เมื่อหลีกไป ไฉน จึงไ
 หลีกไปเสีย. เสนาสนะจึงไดถูกปลวกกัด. การกระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไป
 ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๖๔. ๕. อน่ึง ภิกษุใด ปูแลวก็ดี ใหปูแลวก็ดี ซึ่งท่ีนอนในวิหารเปน 
 ของสงฆ, เมื่อหลีกไป ไมเก็บ
 บอกมอบหมาย ไปเสีย, เปนปาจิตตีย. 
                     เรื่องพระสัตตรสวัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๘๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา เปนของสงฆ ไดแก วิหารท่ีเขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ. 
      ท่ีช่ือวา ท่ีนอน ไดแก ฟูก
 เสื่อออน ทอนหนัง ผาปูนั่ง ผาปูนอน เครื่องลาดทําดวยหญา เครื่องลาด
      บทวา ปู คือ ปูเอง. 



      บทวา ใหปู คือ ใหคนอื่นปู. 
      คําวา เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง ซึ่งท่ีนอนอันปูไวนั้น คือไมเก็บดวยตนเอง. 

อื่นเก็บ. 
ุ สามเณร 

ารามท่ีเขาลอม ตองอาบัติปาจิตตีย เดินเลยอุปจาร 

 ภิกษุสําคัญวาเปนของสงฆ ปูเองก็ดี ใหคนอื่นปูก็ดี ซึ่ง 
ก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งท่ีนอนอันปูไวนัน้ หรือไมบอก 

อนอันปูไวนั้น หรอืไมบอกมอบหมาย ไปเสีย, 

งก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งท่ีนอนอันปูไวนั้น หรือไมบอกมอบหมาย 

็ดี ซึ่งท่ีนอน ในอุปจารวิหารก็ด ีในโรงฉันก็ดี ในมณฑป 
ไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งท่ีนอนอนัปูไวนั้น 

ลีกไปไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี 

 เพราะเปนของสวนตัว 

        อนาปตติวาร 
วไป ๑ ภิกษุบอกมอบหมาย 

อยางขัดขวาง ๑ ภิกษุยังหวงไปยืนอยู ณ ท่ีนั้นบอกมอบหมาย 
ิกะ ๑ 

      คําวา ไมใหเก็บ คือ ไมใหคน
      คําวา หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย ความวา ภิกษุไมบอกมอบหมายภิกษ
 หรือคนทําการวัด เดินเลยเครือ่งลอมแหงอ
 แหงอารามท่ีเขาไมไดลอม ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๓๘๑] วิหารเปนของสงฆ
 ท่ีนอน. เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง
 มอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      วิหารเปนของสงฆ ภิกษุสงสัย ปูเองก็ดี ใหคนอื่นปูก็ดี ซึ่งท่ีนอน, เมื่อหลีกไป 
 ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งท่ีน
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      วิหารเปนของสงฆ ภิกษุสําคัญวาเปนของบุคคล ปูเองก็ดี ใหคนอื่นปูก็ดี ซึ่งท่ีนอน, 
 เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอ
 ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุปูเองก็ดี ใหคนอื่นปูก
 ก็ดี ใตตนไมก็ดี, เมื่อหลีก
 หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุต้ังไวเองก็ดี ใหคนอื่นต้ังไวก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ต่ังก็ดี ในวิหารก็ดี ในอปุจารวิหาร 
 ก็ดี ในโรงฉันก็ดี ในมณฑปก็ดี ใตตนไมก็ดี เมื่อห
 ซึ่งเตียงต่ังอันต้ังไวนั้น หรอืไมบอกมอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      วิหารของบุคคล  ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ... ตองอาบัติทุกกฏ
 ของผูอื่น. 
      วิหารเปนของสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ. 
                  
      [๓๘๒] ภิกษุเก็บเองแลวไป ๑ ภิกษุใหคนอื่นเก็บแล
 แลวไป ๑ เสนาสนะมีเหตุบาง
 มา ๑ ภิกษุมีเหตุบางอยางขัดขวาง ๑ ภิกษุมีอนัตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมม
 ไมตองอาบัติแล. 



                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                      ----------------- 

คคีย 
ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียกีดกันท่ีนอนดีๆ ไว ให 
รษา 
ับใจ 

ผูมี 

ระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอสําเร็จการนอนแทรกแซง 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดสําเรจ็ 
ท้ังหลายเลา? การกระทําของพวกเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

า ผูใดมีความคับใจ, ผูนั้นจักหลีกไปเอง ทําความหมาย 

ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

ะผูเฒา รูวาเปนพระอาพาธ รูวาเปนพระท่ีสงฆมอบ 

ําเร็จการนอน ความวา ภิกษุปูไวเองก็ดี ใหคนอื่นปูไวก็ดี ซึ่งท่ีนอน 

                    ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                        เรื่องพระฉัพพั
      [๓๘๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 พระเถระท้ังหลายยายไปเสีย แลวคิดกันวา ดวยอุบายอะไรหนอ? พวกเราจะพึงอยูจําพร
 ณ ท่ีนี้แหละ แลวสําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระทั้งหลายดวยหมายใจวา ผูใดมีความค
 ผูนั้นจักหลีกไปเอง. บรรดาภกิษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ- 
 *ฉัพพัคคียจึงไดสําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระท้ังหลาย? แลวกราบทูลเน้ือความนั้นแดพระ
 พระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพ
 พระเถระท้ังหลาย จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 การนอนแทรกแซงพระเถระ
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๖๕. ๖. อน่ึง ภิกษุใด รูอยู สําเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุผูเขาไปกอน 
 ในวิหารของสงฆ ดวยหมายว
 อยางนี้เทาน้ันใหเปนปจจัย หาใชอยางอื่นไม  เปนปาจิตตีย. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๘๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      วิหารท่ีช่ือวา ของสงฆ ไดแก วิหารท่ีเขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ. 
      ท่ีช่ือวา รู คือ รูวาเปนพร
 วิหารให. 
      บทวา แทรกแซง คือ เขาไปเบียดเสียด. 
      บทวา ส



 ในสถานท่ีใกลเตียงก็ดี ต่ังก็ดี ทางเขาออกก็ดี, ตองอาบัติทุกกฏ นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี 

จัยเพื่อสําเร็จการนอนแทรกแซง. 

ุสําคัญวาของสงฆ สําเร็จการนอนแทรกแซง, ตองอาบัติ 

งสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล สําเร็จการนอนแทรกแซง, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

็ดี นอนทับก็ดี, ตองอาบัติทุกกฏ. 
ป 

นทับก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 

. เพราะเปนของสวนตัว 

        อนาปตติวาร 
นาวหรอืความรอนเบียดเบียนแลวเขาไป 

ิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 

สวัคคีย 
ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

ี. ครั้งน้ัน พระสัตตรสวัคคียปฏิสังขรณวิหารใหญ 
ียได 

ื่อ 

 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      คําวา ทําความหมายอยางนีเ้ทาน้ันใหเปนปจจัย หาใชอยางอื่นไม ความวา 
 ไมมีอะไรอื่นเปนปจ
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๓๘๕] วิหารของสงฆ ภิกษ
 ปาจิตตีย. 
      วิหารของสงฆ ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนแทรกแซง, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      วิหารขอ
                             ทุกกฏ 
      เวนอุปจาร เตียง ต่ัง หรือทางเขาออกไว ภกิษุปูเองก็ดี ใหคนอื่นปูก็ดี ซึ่งท่ีนอน 
 ตองอาบัติทุกกฏ. นั่งทับก
      ภิกษุปูเองก็ดี ใหคนอื่นปูก็ดี ซึ่งท่ีนอน ในอุปจารวิหารก็ด ีในโรงฉันก็ดี ในมณฑ
 ก็ดี, ใตตนไมก็ดี ในท่ีแจงก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ นั่งทับก็ดี นอ
      วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      วิหารของบุคคล  ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ..., ตองอาบัติทุกกฏ
 ของผูอื่น. 
      วิหารเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ. 
                  
      [๓๘๖] ภิกษุอาพาธเขาอยู ๑, ภิกษุถูกความห
 อยู ๑, ภิกษุมีอันตราย ๑, ภิกษุว
                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                      ----------------- 
                    ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                       เรื่องพระสัตตร
      [๓๘๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถ
 แหงหน่ึง ซึ่งต้ังอยูสุดเขตวัด ดวยหมายใจวาพวกเราจักอยูจาํพรรษา ณ ท่ีนี้. พระฉัพพัคค
 เห็นพระสัตตรสวัคคียผูกําลังปฏิสังขรณวิหาร ครั้นแลวจึงพูดกันอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย 
 พระสัตตรสวัคคียเหลานี้ กําลังปฏิสังขรณวิหาร, อยากระน้ันเลย พวกเราจกัไลพวกเธอไปเสีย. 
 ภิกษุบางเหลาพูดอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย โปรดรออยูกอน จนกวาเธอจะปฏิสังขรณเสร็จ เม
 เธอปฏิสังขรณเสร็จแลวพวกเราจึงคอยไลไป. 



      ครั้นพระสัตตรสวัคคียปฏิสังขรณเสร็จแลว. พระฉัพพัคคียไดกลาวคําน้ีกะพระสัตตร- 
 *สวัคคียวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานจงยายไป วิหารถึงแกพวกเรา. 

 

ก็อยูได แมพวกผมก็จักอยู. 
ป วิหารถึงแกพวกเรา ดังน้ีแลว ทําเปน 

า อาวุโสท้ังหลาย พวกทานรองไหทําไม?. 
ฉัพพัคคียพวกนี้โกรธ ขัดใจ ฉุดครา 

จากวหิารของสงฆเลา? แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแด 

ูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา 
ษุท้ังหลายออกจากวิหารของสงฆ จริงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโกรธ 
สงฆเลา? การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไป 

ลว ... 

 
 คือผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ 

      พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานควรจะบอกลวงหนามิใชหรือ? พวก
 ผมจะไดปฏิสังขรณวิหารหลังอื่น. 
      ฉ. อาวุโสท้ังหลาย วิหารเปนของสงฆมิใชหรือ? 
      ส. ขอรับ วิหารเปนของสงฆ. 
      ฉ. พวกทานจงยายไป วิหารถึงแกพวกเรา. 
      ส. วิหารหลังใหญ แมพวกทาน
      พระฉัพพัคคียกลาววา พวกทานจงยายออกไ
 โกรธ ขัดใจ จับคอฉุดคราออกไป. 
      พระสัตตรสวัคคียถูกฉุดคราออกไปก็รองไห. 
      ภิกษุท้ังหลายพากันถามอยางนี้ว
      พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พระ
 พวกขาพเจาออกไปจากวิหารของสงฆ. 
      บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึง 
 ไดโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษุท้ังหลายออก
 พระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผ
 พวกเธอโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิก
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ขัดใจ ฉุดคราภิกษุท้ังหลายออกจากวิหารของ
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ี ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๖๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดีใหฉุดคราก็ดี ซึ่งภิกษุจาก 
 วิหารของสงฆ เปนปาจิตตีย. 
                     เรื่องพระสัตตรสวัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค
      [๓๘๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 



      บทวา ซึ่งภิกษุ ไดแกภิกษุอื่น. 
      บทวา โกรธ ขัดใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ. 

ไดแกวิหารท่ีเขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ. 
มุข, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ษุสําคัญวาของสงฆ โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี ใหฉุดครา 

ราก็ดี, 
ีย. 

ก็ดี ซึ่งบริขารของภิกษุนั้น, ตองอาบัติทุกกฏ. 
ราก็ดี ออกไปจากอปุจารวิหารก็ดี จากโรงฉันก็ดี จากปะรําก็ดี 

ิหารก็ดี จากอุปจารวิหารก็ดี จาก 
ุกกฏ. 

เพราะเปนของสวนตัว 

        อนาปตติวาร 
ุอลัชชี ๑ ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี 

ุฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุขนก็ดี 
ษุผูกอการ 

ก็ดี ๑ 

      [๓๘๙] วิหารท่ีช่ือวา ของสงฆ 
      บทวา ฉุดครา คือ จับในหองฉุดคราออกไปหนา
      จับท่ีหนามุขฉุดคราออกไปขางนอก, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ใหกาวพนประตูแมหลายแหง ดวยประโยคเดียว, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา ใหฉุดครา ความวา ใชผูอื่น, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ใชครั้งเดียวใหกาวพนประตู แมหลายแหง, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๓๙๐] วิหารของสงฆ ภิก
 ก็ดี, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      วิหารของสงฆ ภิกษุสงสัย โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี, ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
      วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี ใหฉุดค
 ตองอาบัติปาจิตต
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุขนก็ดี ใหขน
      ภิกษุฉุดคราก็ดี ใหฉุดค
 จากใตตนไมก็ดี จากท่ีแจงก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของภิกษุนั้น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งอนุปสัมบัน จากว
 โรงฉันก็ดี จากปะรําก็ดี จากใตตนไมก็ดี จากท่ีแจงก็ดี, ตองอาบัติท
      ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของอนุปสัมบัน, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
      วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ..., ตองอาบัติทุกกฏ 
 ของผูอื่น. 
      วิหารเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ. 
                  
      [๓๙๑] ภิกษุฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งภิกษ
 ซึ่งบริขารของภิกษุอลัชชี ๑ ภิกษ
 ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของภิกษุวกิลจริตน้ัน ๑ ภกิษุฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งภิก
 บาดหมางก็ดี กอการทะเลาะก็ดี การกอการวิวาทก็ดี กอความอื้อฉาวก็ดี กออธิกรณในสงฆ



 ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของภิกษุผูกอการบาดหมางเปนตนนั้น ๑ ภิกษุฉุดคราก็ดี 
 ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งอันเตวาสิก หรือสัทธิวหิารริก ผูประพฤติไมเรียบรอย ๑, ภิกษุขนก็ดี 
 ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของอันเตวาสิกหรอืสัทธิวิหาริกนั้น ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 

-------- 

 รปู 
ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม 

นครสาวัตถี. ครั้งน้ัน ภิกษุ ๒ รูป อยูบนรานในวิหารเปน 
งอันม ี

 
าย. 

ทรงสอบถามภิกษุนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอน่ังทับโดยแรง ซึ่งเตียง 
 จริงหรือ? 

ูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดนั่งทับโดยแรง ซึ่ง 
า? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือ 

 ... 

ของสงฆ, เปนปาจิตตีย. 

า ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

 ไมตองอาบัติแล. 
                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                         ---
                    ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                         เรื่องภิกษุ ๒
      [๓๙๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระ
 ของสงฆ รูปหน่ึงอยูช้ันลาง รปูหน่ึงอยูช้ันบน ภิกษุอยูช้ันบนน่ังทับโดยแรง ซึ่งเตีย
 เทาเสียบ เทาเตียงตกโดนศีรษะภิกษุผูอยูช้ันลาง ภิกษุนั้นสงเสียงรองลั่น ภกิษุท้ังหลายพากัน
 วิ่งเขาไปถามภิกษุนั้นวา ทานสงเสียงรองทําไม? จึงภิกษุนั้นไดช้ีแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหล
      บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงน่ังทับ 
 โดยแรง ซึ่งเตียงมีเทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆ? แลวกราบทูลเนื้อความน้ันแด 
 พระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาค
 มีเทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆ
      ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ด
 เตียงมีเทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆเล
 ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ี ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๖๗. ๘. อน่ึง ภิกษุใด นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ซึ่งต่ังก็ดี อันม ี
 เทาเสียบ บนรานในวิหารเปน
                       เรื่องภิกษุ ๒ รูป จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๙๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความว
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      วิหาร ท่ีช่ือวา เปนของสงฆ ไดแก วิหารท่ีเขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ. 



      [๓๙๔] ท่ีช่ือวา ราน ไดแก รานท่ีไมกระทบศีรษะของมัชฌิมบุรุษ. 

ีย. 

ุสําคัญวาของสงฆ นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี 
, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ก็ดี 
จิตตีย. 

.., ตองอาบัติทุกกฏ. 
ัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

งภิกษุอื่น ... ตองอาบัติ 

เปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ. 

 ๑ ขางลางไมไดใชเปนท่ีอยู ๑ ขางบน 
รึงสลักกับตัว ๑ ภิกษุยืนบนเตียงต่ังน้ันหยิบจีวรหรอืพาดจีวรได ๑ 

นะ 
ธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร 

ฏฐากของทานพระฉันนะสรางวิหารถวายทานพระฉันนะ. แต 
 

 

      เตียงท่ีช่ือวา มีเทาเสียบ คือเขาสอดเทาเสียบเขาไวในตัวเตียง. 
      ต่ัง ท่ีช่ือวา มีเทาเสียบ คือเขาสอดเทาเสียบเขาไวในตัวต่ัง. 
      บทวา นั่งทับ คือนั่งทับบนเตียงต่ังน้ัน, ตองอาบัติปาจิตตีย 
      บทวา นอนทับ คือนอนทับบนเตียงต่ังน้ัน ตองอาบัติปาจิตต
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๓๙๕] วิหารของสงฆ ภิกษ
 ซึ่งต่ังก็ดี อันมีเทาเสียบ บนราน
      วิหารของสงฆ ภิกษุสงสัย นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ซึ่งต่ังก็ดี อันมีเทา 
 เสียบ บนราน, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ซึ่งต่ัง
 อันมีเทาเสียบ บนราน, ตองอาบัติปา
                           ติกะทุกกฏ 
      วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ .
      วิหารของบุคคล ภิกษุสงส
      วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของบุคคล เพราะเปนสวนตัวขอ
 ทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      วิหาร
                          อนาปตติวาร 
      [๓๙๖] ไมใชราน ๑ รานสูงพอกระทบศีรษะ
 ปูพื้นไว ๑, เทาเตียงเทาต่ังไดต
 ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                        -------------- 
                    ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
                         เรื่องพระฉัน
      [๓๙๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 โกสัมพี. ครั้งน้ัน มหาอํามาตยอุป
 ทานพระฉันนะสั่งใหมุงใหโบกฉาบวิหารท่ีทําสําเร็จแลวบอยครั้ง. วิหารหนักเกินไป ไดทะลาย
 ลงมา. จึงทานพระฉันนะมัวสาละวนเก็บรวบรวมหญาและไม ไดทํานาขาวเหนียวของพราหมณ 
 คนหน่ึงใหเสียหาย. พราหมณนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาท้ังหลายจึงได
 ทํานาขาวเหนียวของขาพเจาใหเสียหาย? ภิกษุท้ังหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพน- 



 *ทะนาอยู บรรดาผูท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะจึงไดใหมุง 

มทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววาเธอใหมุงใหโบกฉาบ 
รหนักเกินไปไดทะลายลงมา จริงหรอื? 

บุรุษ ไฉน เธอจึงไดใหมุงใหโบกฉาบ 
ลา? วิหารหนักเกินไปก็ทะลายลง การกระทําของเธอน่ัน ไมเปน 

ใส 

               พระบัญญัติ 

าตาง พึงยืนในท่ีปราศจากของสดเขียว อํานวยให 
 ก็เปน 

     --------------- 

 ทานวามีเจาของ. 
บกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ท่ีเขาโบกฉาบปูนไว 

ั้งภายในท้ังภายนอกก็ตาม. 

ู. 

งไม 

ิ อปรัณณชาติ. 

ลวพงึหลีกไป. 
. 

 ใหโบกฉาบวิหารท่ีสําเร็จแลวบอยครั้งเลา? วิหารหนักเกินไป ไดทะลายลงมา. แลวกราบทูลเนื้อ 
 ความน้ันแดพระผูมีพระภาค-. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถา
 วิหารท่ีสําเร็จแลวบอยครั้ง วิหา
      ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆ
 วิหารท่ีทําเสร็จแลวบอยครั้งเ
 ไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อม
 แลว-. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
            
      ๖๘. ๙. อน่ึง ภิกษุผูใหทําซ่ึงวิหารใหญ จะวางเช็ดหนาเพียงไรแตกรอบ 
 แหงประตู จะบริกรรมชองหน
 พอกได ๒-๓ ช้ัน ถาเธออํานวยยิ่งกวาน้ัน แมยืนในท่ีปราศจากของสดเขียว
 ปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉันนะ จบ. 
                  
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๓๙๘] วิหารท่ีช่ือวา ใหญ
      ท่ีช่ือวา วิหาร ไดแก ตึกท่ีเขาโ
 เฉพาะภายนอกก็ตาม หรือท่ีเขาโบกฉาบปูนไวท
      บทวา ผูใหทํา คือ สรางเองก็ดี ใหผูอื่นสรางก็ดี. 
      บทวา เพียงไรแตกรอบแหงประตู คือ ช่ัวหัตถบาสโดยรอบแหงบานประต
      บทวา จะวางเช็ดหนา คือ จะวางประตู. 
      บทวา จะบริกรรมชองหนาตาง คือ จะบริกรรมหนาตางใหมีสีเขียว สีดํา สียา
 ลายดอกไม เถาวัลย ฟนมังกร ดอกจอก. 
      คําวา พึงยืนในท่ีปราศจากของสดเขียว อํานวยใหพอกได ๒-๓ ช้ัน ความวา 
 ท่ีช่ือวา ของสดเขียว ไดแก บุพพัณณชาต
      ถาภิกษุยืนสั่งการอยูในท่ีมีของสดเขียว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ใหมุงตามทางแถว พึงมุงเอง ๒ แถวๆ ท่ี ๓ สั่งใหมุงแ
      ใหมุงเปนช้ัน พึงมุงเอง ๒ ช้ันๆ ท่ี  ๓ สั่งใหมุงแลวพึงหลกีไป



      [๓๙๙] คําวา ถาเธออํานวยใหยิ่งกวาน้ัน แมยืนในท่ีปราศจากของสดเขียว 

ปูนขาว. 

ุสําคัญวาเกิน อํานวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
าํนวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

กษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

ุสรางถ้ํา ๑ 
งกุฎีเพื่อภิกษุอืน่ ๑ ภิกษุสรางดวยทรัพยของตน ๑ ยกอาคาร 

ัมมิกะ ๑ 

---------- 

ัฐอาฬว ี
เจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตรัฐ 

กําลังกระทํานวกรรม รูอยูวานํ้ามีตัวสตัว จึงรดเองบาง 
โพนทะนาวา 

ุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู 
นอื่นรดบาง ซึ่งหญาบาง ดินบาง จริงหรือ? 

 ความวา มุงดวยอิฐ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ แผนอิฐ. 
      มุงดวยแผนศิลา ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ แผนศิลา. 
      โบกฉาบดวยปูนขาว ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ กอน
      มุงดวยหญา ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ กําหญา. 
      มุงดวยใบไม ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ ใบไม. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๔๐๐] เกิน ๒-๓ ช้ัน ภิกษ
      เกิน ๒-๓ ช้ัน ภิกษุสงสัย อ
      เกิน ๒-๓ ช้ัน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อํานวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      หยอนกวา ๒-๓ ช้ัน ภิกษุสําคัญวาเกิน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      หยอนกวา ๒-๓ ช้ัน ภิ
      หยอนกวา ๒-๓ ช้ัน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๐๑] ภิกษุมุง ๒-๓ ช้ัน ๑ ภิกษุมุงหยอนกวา ๒-๓ ช้ัน ๑ ภิกษ
 คูหา ๑ กุฎีมุงหญา ๑ ภิกษุสรา
 อันเปนท่ีอยูเสีย ภิกษุสรางทุกอยางไมตองอาบัติ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิก
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                        ----
                   ๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                       เรื่องภิกษุชาวร
      [๔๐๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อาฬวี. ครั้งน้ันพวกภิกษุชาวรฐัอาฬวี 
 ใหคนอื่นรดบาง ซึ่งหญาบาง ดินบาง. บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 ไฉน พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวรีูอยูวานํ้ามีตัวสัตว จึงไดรดเองบาง ใหคนอื่นรดบาง ซึ่งหญาบาง 
 ดินบางเลา? แลวกราบทูลเนื้อความน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุชาวรฐัอาฬวีวา ดูกรภิกษ
 วานํ้ามีตัวสัตว รดเองบาง ใหค
      พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรบัวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 



      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย พวกเธอรูอยูวานํ้ามีตัวสัตว 
ื่นรดบาง ซึ่งหญาบาง ดินบาง?  การกระทําของพวกเธอนั่น 

พระบัญญัติ 

--- 

 ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ 

เอง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ีย. 
ีย. 

ื่นรดก็ดี ซึ่งหญาก็ดี ซึ่งดิน 

ิน 
ัติ. 

ิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

จริต ๑ ภิกษุ 
. 

จบ. 

 ไฉน จึงไดรดเองบาง ใหคนอ
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ี 
 เลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           
      ๖๙. ๑๐. อน่ึง ภิกษุใด รูอยูวานํ้ามีตัวสัตว รดก็ดี ใหรดก็ดี ซึ่งหญาก็ดี 
 ดินก็ดี, เปนปาจิตตีย. 
                     เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ. 
                         ---------
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๐๓] บทวา อนึ่ง ... ใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู ไดแก รูเอง หรือ คนอื่นบอกเธอ. 
      [๔๐๔] บทวา รด คือ รด
      บทวา ใหรด คือ ใชคนอื่นรด ตองอาบัติปาจิตต
      ใชครั้งเดียว แตเขารดหลายครั้ง ตองอาบัติปาจิตต
                           บทภาชนีย 
      น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวานํ้ามีตัวสัตว รดเองก็ดี ใหคนอ
 ก็ดี. ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสงสัย รดเองก็ดี ใหคนอื่นรดก็ดี ซึ่งหญาก็ดี ซึ่งดินก็ดี, ตอง- 
 *อาบัติทุกกฏ. 
      น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว รดเองก็ดี ใหคนอื่นรดก็ดี ซึ่งหญาก็ดี ซึ่งด
 ก็ดี, ไมตองอาบ
      น้ําไมมีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      น้ําไมมีตัวสัตว ภ
      น้ําไมมีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๐๕] ภิกษุไมแกลง ๑ ภิกษุไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุวิกล
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                   ภูตคามวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                      ปาจิตตีย วรรคท่ี ๒ 
                        -------------- 



                        หัวขอประจําเรือ่ง 
      ๑. ภูตคามสิกขาบท     วาดวยพรากของเขียว 

งกลาวคําอื่น 

เสนาสนะ 
นะแลวไมเก็บ 

าน 

 สิกขาบทท่ี ๑ 

ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน ภิกษุช้ันเถระท้ังหลาย กลาวสอนพวกภิกษุณี 

ากันวา 

ป 
ุณี 

วยติรจัฉานกถา แลวก็สั่ง 

ลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ 

      ๒. อัญญวาทสิกขาบท     วาดวยแกล
      ๓. อุชฌาปนสิกขาบท     วาดวยโพนทะนา 
      ๔. ปฐมเสนาสนสิกขาบท     วาดวยหลีกไปไมเก็บ
      ๕. ทุติยเสนาสนสิกขาบท     วาดวยใชเสนาส
      ๖. อนูปขัชชสิกขาบท     วาดวยนอนแทรกแซง 
      ๗. นิกกัฑฒนสิกขาบท     วาดวยการฉุดคราภิกษุ 
      ๘. เวหาสกุฎีสิกขาบท     วาดวยนั่งนอนบนรางร
      ๙. มหัลลกสิกขาบท     วาดวยการสรางวหิารใหญ 
      ๑๐. สัปปาณกสิกขาบท     วาดวยใชน้ํามีตัวสัตว. ฯ 
                       --------------- 
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๓ 
                    ๓. โอวาทวรรค
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๔๐๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ยอมไดจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบรขิาร. จึงพระฉัพพัคคีย ปรึกษ
 อาวุโสท้ังหลาย บัดนี้พระเถระกลาวสอนพวกภิกษุณี ยอมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เอาเถิด พวกเราจะกลาวสอนพวกภกิษุณีบาง. ครั้นแลวไดเขาไปหา 
 พวกภิกษุณี กลาวคําน้ีวา มาเถิด นองหญิงท้ังหลายจงไปหาพวกเราบาง แมพวกเราก็จักกลาว 
 สอน. หลังจากนั้น ภิกษุณีเหลานั้นไดเขาไปหาพระฉัพพัคคีย อภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง. จึงพระฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ใหวันเวลาลวงไ
 ดวยติรัจฉานกถา แลวสั่งใหกลับไปดวยคําวา กลับไปเถิด นองหญิงท้ังหลาย. ลําดับน้ันภิกษ
 เหลานั้นไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมแลว ยืนเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุณีเหลานั้นผูยืนเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงน้ันแลวา 
 ดูกรภิกษุณีท้ังหลาย การกลาวสอนภิกษุณีไดสัมฤทธิผลดีหรือ? 
      ภิกษุณีท้ังหลายกราบทูลวา จะสัมฤทธิผลมาแตไหน พระพุทธเจาขา, เพราะพระคุณเจา 
 เหลาฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ใหวันเวลาลวงไปด
 ใหกลับไป พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหภกิษุณีเหลานั้นเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง 
 ดวยธรรมีกถา. ครั้นภิกษุณีเห
 ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากอาสนถวายอภิวาท ทําประทักษิณหลีกไปแลว. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 



      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
ามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอ 

ก็สั่งให 

งติเตียน 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดทํา 

งเล็กนอยเทาน้ัน ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถาแลวสั่งใหกลับ 
ใส 

มารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวย 

เจา. ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถึงท่ีแลว. สงฆ 
วสอนภิกษุณี นี่เปนญัตติ. 

แกทานผูใด, ทานผูนั้น 

อสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆ 
ุณี. การสมมติภิกษุมีช่ือนี้ ใหเปนผูกลาวสอน 

าพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้. 
ัสโทษ 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถ
 ทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา แลว
 กลับไป จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทร
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ธรรมีกถาแกพวกภิกษุณี เพีย
 ไปเลา?   การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อม
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ...  ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ 
 ท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุเปนผูกลาวสอนภิกษุณี. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางน้ี. 
                     วิธีสมมติภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณี 
      พึงขอรองภกิษุกอน. ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสา
 ญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพ
 พึงสมมติภิกษุมีช่ือน้ีใหเปนผูกลา
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมีช่ือนี้ใหเปนผูกลาวสอน 
 ภิกษุณี. การสมมติภิกษุมีช่ือน้ีใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณีชอบ
 พึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความน้ีเปนครั้งท่ีสอง ... 
      ขาพเจากลาวความน้ีเปนครั้งท่ีสาม, ทานเจาขา ข
 สมมติภิกษุมีช่ือน้ีใหเปนผูกลาวสอนภิกษ
 ภิกษุณีชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้น 
 พึงพูด. 
      ภิกษุมีช่ือนี้ สงฆสมมติใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณีแลว ชอบแกสงฆ, เหตุนั้น 
 จึงน่ิง; ข
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายแลว ตร
 แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ... รับส่ังวา ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๗๐. ๑. อน่ึง ภิกษุใดไมไดรับสมมติ กลาวสอนพวกภกิษุณี, เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพ



 ฉะนี้. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          ----------- 

กพระเถระท้ังหลายผูไดรับสมมติ กลาวสอนพวกภิกษุณี 
ิลานปจจัยเภสัชบรขิารเหมือนอยางเดิม. จึงพระ- 

ลาวสอน 
เดิม, 

ําวา กลับ 
ืน 

ัมฤทธิผลดีหรอื? 

ใหวันเวลาลวงไปดวยติรจัฉานกถาแลวสั่งใหกลับ 

ครั้นภิกษุณีเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงใหเห็นแจง สมาทาน 
ักษิณ 

ผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
พระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอทํา 

ให 

งติเตียน 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดทํา 

เล็กนอยเทาน้ัน ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา แลวสั่งใหกลับ 

                      เรื่องพระฉัพพัคคีย (ตอ) 
      [๔๐๗] ก็แลสมัยน้ัน พว
 ก็ยังไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และค
 *ฉัพพัคคียไดปรึกษากันวา อาวุโสท้ังหลาย บัดนี้พระเถระท้ังหลายไดรับสมมติ แลวก
 พวกภิกษุณี ก็ยังไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารอยูเหมือนอยาง
 เอาเถิด แมพวกเราจะไปนอกสีมาสมมติกันและกันใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณี แลวสั่งสอนพวก 
 ภิกษุณีกันเถิด. ครั้นแลวพากันไปนอกสีมา สมมติกันและกันใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณี แลวได 
 เขาไปบอกภิกษุณีท้ังหลายวา ดูกรนองหญิงท้ังหลาย แมพวกเราก็ไดรับสมมติ ทานท้ังหลาย 
 จงเขาไปหาพวกเรา แมพวกเราก็จักกลาวสอน. ตอมาภิกษุณีเหลานั้น พากันเขาไปหา 
 พระฉัพพัคคีย กราบไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนหน่ึง. จึงพระฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาแกพวก 
 ภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถาแลวสั่งใหกลับไปดวยค
 ไปเถิด นองหญิงท้ังหลาย. ลําดับนั้นพวกนางไดพากันไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวย
 เฝาอยู ณ ท่ีควรสวนหน่ึง. 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุณีผูยืนเฝาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงเหลาน้ันแลวา ดูกร 
 ภิกษุณีท้ังหลาย โอวาทไดส
      พวกภิกษุณีกราบทูลวา จะสัมฤทธิผลมาแตไหน พระพุทธเจาขา เพราะพระคุณเจาเหลา 
 ฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 
 ไป พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุณีเหลาน้ัน ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ 
 ราเริง ดวยธรรมีกถา. 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากอาสนถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประท
 หลีกไปแลว. 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระ
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
 ธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ใหวันเวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา แลวสั่ง
 กลับไปจริงหรอื? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทร
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียง



 ไปเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือ 

ายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตให 
สอนภิกษุณี 

ู 
ยูในสิกขาบทท้ังหลาย 

นะครบบริบูรณบริสุทธ์ิ 
ดดวยปญญา 

 
งผากาสายะซึ่งบวชเฉพาะพระผูมีพระภาค 

ลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค คุณ ๘ ประการน้ี ใหเปน 

ทวิภังค 
คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง- 

สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
องอาบัติ 

อนภิกษุณีผูอุปสมบทในภิกษุณี 

. 
น่ึง. 

 เพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
                ทรงอนุญาตใหสมมติภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณี 
      ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุท้ังหล
 สมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ ดังตอไปนี้ เปนผูกลาว
                  องคคุณ ๘ ของภิกษุผูกลาวสอนภกิษุณี 
      ๑. เปนผูมีศีล คือสํารวมดวยปาติโมกขสังวรศีล สมบูรณดวยอาจาระและโคจรอย
 มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอ
      ๒. เปนพหูสูต คือทรงสุตะ เปนผูสั่งสมสุตะ ธรรมเหลาน้ันใด งามในเบ้ืองตน 
 งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญช
 ธรรมเห็นปานน้ัน อันภิกษุนัน้ไดสดับมาก ทรงจําไวได คลองปาก ข้ึนใจ แทงตลอ
      ๓. พระปาติโมกขท้ังสองมาแลวดวยดโีดยพิสดาร แกภิกษุนั้น คือ ภิกษุนั้นจําแนก 
 ไดดี คลองแคลวดี วินิจฉยัไดเรียบรอยโดยสูตร โดยอนุพยญัชนะ 
      ๔. เปนผูมีวาจาสละสลวย ชัดเจน 
      ๕. เปนท่ีนิยมชมชอบของภิกษุณีโดยมาก 
      ๖. เปนผูสามารถกลาวสอนภิกษุณีได
      ๗. เปนผูไมเคยลวงครุธรรม กับสตรีผูครอ
 พระองคนี้ และ 
      ๘. มีพรรษาได ๒๐ หรือเกิน ๒๐ 
      ดูกรภิกษุท้ังห
 ผูกลาวสอนภิกษุณีได. 
                    เรื่องพระฉัพพัคคีย [ตอ] จบ. 
                          สิกขาบ
      [๔๐๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 *ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ไมไดรับสมมติ คือ สงฆยังไมไดสมมติดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา. 
      ท่ีช่ือวา ภิกษุณี ไดแก
      [๔๐๙] บทวา กลาวสอน ความวา ภิกษุกลาวสอนดวยครธุรรม ๘ ประการ ต
 ปาจิตตีย กลาวสอนดวยธรรมอยางอื่น ตองอาบัติทุกกฏ กลาวส
 สงฆฝายเดียว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๔๑๐] ภิกษุผูไดสมมติแลวนั้น พึงกวาดบริเวณ ต้ังนํ้าฉัน น้ําใช ปูอาสนะไว 
 แลวชวนเพื่อนภิกษุไปน่ังอยูดวย
      ภิกษุณีท้ังหลายพึงไป ณ ท่ีนั้น อภิวาทภิกษุนั้นแลว นั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางห



      ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้นพึงถามวา พวกเธอพรอมเพรยีงกันแลวหรือ นองหญิงท้ังหลาย 

ลวได ๑๐๐ พรรษา ตองทําการกราบไหว การตอนรบั อัญชลีกรรม 
นวันนั้น ธรรมน้ีอันภกิษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ 

ิดตลอดชีวิต. 
 

ะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต. 

ารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต. 

ือ บูชา ไมลวง- 

 เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต. 

ับถือ บูชา ไมลวงละเมิด 

รับสมมติแลวนั้น สั่งสอนธรรมอยางอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 

บัติทุกกฏ. 

      ถาพวกนางตอบวา พวกดิฉันพรอมเพรยีงกันแลว เจาขา. 
      พึงถามวา ครุธรรม ๘ ประการ ยังประพฤติกันอยูหรอื นองหญิงท้ังหลาย? 
      ถาพวกนางตอบวา ยังประพฤติกันอยู เจาขา. 
      พึงส่ังวา นี่เปนโอวาท นองหญิงท้ังหลาย. 
      ถาพวกนางตอบวา ไมไดประพฤติกัน เจาขา. 
      พึงตักเตือนวาดังน้ี:- 
                         ครุธรรม ๘ ประการ 
      ๑. ภิกษุณีอุปสมบทแ
 สามีจิกรรม แกภิกษุผูอุปสมบทแลวใ
 บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต. 
      ๒. ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสท่ีไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้อันภิกษุณีตองสักการะ 
 เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเม
      ๓. ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามอุโบสถ ๑ ไปรับโอวาท ๑ จากภิกษุสงฆ
 ทุกกึ่งเดือน ธรรมแมนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการ
      ๔. ภิกษุณีผูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝายโดยสถานท้ัง ๓ คือ ดวยได 
 เห็น ๑ ดวยไดฟง ๑ ดวยรังเกยีจ ๑ ธรรมแมนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา 
 ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต. 
      ๕. ภิกษุณีลวงละเมิดครุธรรมแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ธรรมแมนี ้
 อันภิกษุณีก็ตองสักการะ เค
      ๖. ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูศึกษาสิกขาในธรรม 
 ๖ ประการครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการะ เคารพ นับถ
 *ละเมิดตลอดชีวิต. 
      ๗. ภิกษุณีไมพึงดา ไมพึงบริภาษภิกษุ โดยปริยายอยางใดอยางหน่ึง ธรรมแมนี้อัน 
 ภิกษุณีก็ตองสักการะ
      ๘. ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณีท้ังหลายสอนภิกษุ เปดทางใหภิกษุ 
 ท้ังหลายสอนภิกษุณีได ธรรมแมนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการะ เคารพ น
 ตลอดชีวิต. 
      ถาพวกนางตอบวา พวกดิฉันพรอมเพรยีงกันแลว เจาขา. 
      ภิกษุผูได
      ถาพวกนางตอบวา ยังเปนพรรคอยู เจาขา. 
      ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้น กลาวสอนครธุรรม ๘ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใหโอวาท สั่งสอนธรรมอยางอื่น ตองอา
                           บทภาชนีย 



                         อัฏฐารสปาจิตตีย 
      [๔๑๑] ๑. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไม 

อมเพรยีงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
รยีงกัน 

 ตองอาบัติปาจิตตีย. 

า 
อาบัติปาจิตตีย. 

ม- 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 

า 
อาบัติปาจิตตีย. 

- 
ลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ัติปาจิตตีย. 

น 

วสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
เพรียง 

น ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 พรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวาไมพร
      ๒. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพ
 ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ๓. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรยีง 
 กัน ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน
      [๔๑๒] ๔. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรยีงกัน ภิกษุ 
 สําคัญวาไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ๕. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย 
 กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ๖. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญว
 พรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตอง
      [๔๑๓] ๗. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอ
 *เพรียงกัน ภิกษุสําคัญวาไมพรอมเพรยีงกัน กลาวสอน
      ๘. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย 
 กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ๙. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญว
 พรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตอง
      [๔๑๔] ๑๐. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอม
 *เพรียงกัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรยีงกัน ก
      ๑๑. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน 
 ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ๑๒. กรรมไมเปนธรรม ภกิษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน 
 ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรยีงกัน กลาวสอน ตองอาบ
      [๔๑๕] ๑๓. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภกิษุสําคัญ 
 วายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ๑๔. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรยีงกัน ภิกษุสงสัย กลาวสอ
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ๑๕. กรรมไมเปนธรรม ภกิษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวา 
 พรอมเพรียงกัน กลา
      [๔๑๖] ๑๖. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอม
 กัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอ
      ๑๗. กรรมไมเปนธรรม ภกิษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภกิษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน 



 ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ๑๘. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน 
 ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรยีงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 ภิกษุณีสงฆยังไมพรอม- 
 กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 

 

ตองอาบัติทุกกฏ. 

า 
ัติทุกกฏ. 

- 
 กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 

 

ตองอาบัติทุกกฏ. 

องอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติทุกกฏ. 

 

อน ตองอาบัติทุกกฏ. 

                                                 สัตตรสทุกกฏ 
      [๔๑๗] ๑. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม
 *เพรียงกัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรยีงกัน
      ๒. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
 ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๓. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน 
 ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรยีงกัน กลาวสอน 
      [๔๑๘] ๔. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรยีงกัน ภิกษุ 
 สําคัญวายังไมพรอมเพรยีงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๕. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย 
 กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๖. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญว
 พรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบ
      [๔๑๙] ๗. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอม
 *เพรียงกัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรยีงกัน
      ๘. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
 ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๙. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน 
 ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรยีงกัน กลาวสอน 
      [๔๒๐] ๑๐. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอม- 
 *เพรียงกัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรยีงกัน กลาวสอน ต
      ๑๑. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภกิษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน 
 ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๑๒. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภกิษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน 
 ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรยีงกัน กลาวสอน 
      [๔๒๑] ๑๓. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภกิษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญ 
 วายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๑๔. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย กลาวสอน
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ๑๕. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวาพรอม- 
 *เพรียงกัน กลาวส



      [๔๒๒] ๑๖. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรยีง 
ลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 

มเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญ 
ตองอาบัติ. 

๑ ภิกษุอันภิกษุณีกลาววา นิมนตทาน 
 ภิกษุถามปญหา ๑ ภิกษุถูกถามปญหาแลวแก ๑ ภิกษุ 

มานา ๑ 

ถกเถระ 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

ี. ครั้งน้ัน พระเถระท้ังหลาย ผลัดเปลี่ยนกันกลาวสอน 
ุณีพูดกัน 

ทาน 

องหญิงท้ังหลาย? 

ูหรอื นองหญิงท้ังหลาย? 

ย แลวไดกลาวอุทาน 

นยยปฏิปทา ผูคงท่ี ผูสงบระงับ มีสติทุกเมื่อ" 
ดพูดแลวมิใชหรือวาวันนี้ โอวาท 

จะกลาวอทุานอยางเดิม 

 กัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน ก
      ๑๗. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุ 
 สงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรร
 วาพรอมเพรยีงกัน กลาวสอน ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๔๒๓] ภิกษุใหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา 
 สวดเถิด เจาขา ดังน้ี สวดอยู ๑
 กลาวสอนเพ่ือประโยชนแกผูอื่นอยู แตพวกภิกษุณีฟงอยูดวย ๑ ภิกษุกลาวสอนสิกข
 ภิกษุกลาวสอนสามเณรี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                      ----------------- 
                    ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
                      เรื่องพระจูฬปน
      [๔๒๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถ
 พวกภิกษุณี สมัยน้ัน ถึงวาระของทานพระจูฬปนถกท่ีจะกลาวสอนพวกภกิษุณี พวกภิกษ
 อยางนี้วา วันนีโ้อวาทเห็นจะไมสําเร็จประโยชน เพราะประเด๋ียวพระคุณเจาจูฬปนถกจะกลาวอุ
 อยางเดิมนั่นแหละซํ้าๆ ซากๆ แลวพากันเขาไปหาทานพระจูฬปนถก อภิวาทแลวนั่งอยู ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      ทานพระจูฬปนถกไดถามภิกษุณีเหลานั้น ผูนั่งเรียบรอยแลว ดังน้ีวา พวกเธอพรอม- 
 *เพรียงกันแลวหรอื น
      ภิกษุณี. พวกดิฉันพรอมเพรียงกันแลว เจาขา. 
      จูฬ. ครุธรรม ๘ ประการยังเปนไปดีอย
      ภิกษุณี. ยังเปนไปดีอยู เจาขา. 
      ทานพระจูฬปนถกสั่งวา นี่แหละเปนโอวาทละ นองหญิงท้ังหลา
 นี้ซ้ําอีก วาดังน้ี:- 
      "ความโศก ยอมไมมีแกมุนผีูมีจิตต้ังม่ัน ไมประมาท 
      ศึกษาอยูในโมเ
      [๔๒๕]  ภิกษุณีท้ังหลายไดสนทนากันอยางนี้วา เราไ
 เห็นจะไมสําเร็จประโยชน เพราะประเด๋ียว พระคุณเจาจูฬปนถก 
 นั่นแหละซํ้าๆ ซากๆ 



      ทานพระจูฬปนถกไดยินคําสนทนาน้ีของภิกษุณีพวกนัน้ ครั้นแลวทานเหาะข้ึนสูเวหา 
 จงกรมบาง ยืนบาง นั่งบาง สําเร็จการนอนบาง ทําใหควันกลุมตลบข้ึนบาง ทําให 

ยสําเร็จประโยชนแกพวกเรา เหมือนโอวาทของพระคุณเจาจูฬปนถก 
สง 

 
ทษ 

ูล 

มวา ดูกรจูฬปนถก ขาววา เมื่อพระอาทิตยตกแลว เธอยัง 
รือ? 

กขาบท 
นถก เมื่อพระอาทิตยตกแลว ไฉน เธอจงึ 

องเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 

 

ังค 
ดรับสมมติแลวดวยญัตติจตุตถกรรม. 

แลว คือ เมื่อพระอาทิตยตกแลว. 

หรือดวยธรรม 

 เปนไฟโพลงข้ึนบาง หายตัวบาง อยูในอากาศกลางหาว กลาวอุทานอยางเดิมน้ัน และพระ- 
 *พุทธพจนอยางอื่นอีกมาก. 
      ภิกษุณีท้ังหลายกลาวชมอยางนี้วา นาอัศจรรยนัก ชาวเราเอย ไมเคยมีเลย ชาวเราเอย 
 ในกาลกอนแตนี้ โอวาทไมเค
 เลย. คราวนั้น ทานพระจูฬปนถกกลาวสอนภกิษุณีเหลานั้นจนพลบคํ่า ย่ําสนธยา แลวได
 กลับดวยคําวา กลับไปเถิด นองหญิงท้ังหลาย. จึงภิกษุณีเหลานั้น เมื่อเขาปดประตูเมืองแลว 
 ไดพากันพักแรมอยูนอกเมอืง รุงสายจึงเขาเมืองได ประชาชนพากัน เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ภิกษุณีพวกนี้เหมือนไมใชสตรีผูประพฤติพรหมจรรย พักแรมอยูกับพวกภิกษุใน
 อารามแลว เพิง่จะพากันกลับเขาเมืองเดี๋ยวนี้ ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนพากันเพงโ
 ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
 ทานพระจูฬปนถก เมื่อพระอาทิตยตกแลว จึงยังไดกลาวสอนพวกภิกษุณีอยูเลา แลวกราบท
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถา
 กลาวสอนพวกภิกษุณีอยู จรงิห
      พระจูฬปนถกทูลรับวา จรงิ พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรจูฬป
 ยังไดกลาวสอนพวกภิกษุณีอยูเลา การกระทําข
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๗๑. ๒. ถาภิกษุ แมไดรับสมมติแลว เมื่อพระอาทิตยอัสดงคแลว กลาวสอน
 พวกภิกษุณี เปนปาจิตตีย. 
                    เรื่องพระจูฬปนถกเถระ จบ. 
                         สิกขาบทวิภ
      [๔๒๖] ผูช่ือวา ไดรับสมมติแลว คือ ไ
      คําวา เมื่อพระอาทิตยอัสดงค
      ผูช่ือวา พวกภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
      บทวา กลาวสอน ความวา กลาวสอนดวยครุธรรม ๘ ประการ 
 อยางอื่น ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 



                          ติกะปาจิตตีย 
      [๔๒๗] พระอาทิตยอัสดงคแลว ภิกษุสําคัญวา อัสดงคแลว กลาวสอน ตองอาบัติ 

ิตยอัสดงคแลว ภิกษุสําคัญวายังไมอัสดงค กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ัสดงคแลว กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

สวดเถิด 
ญหา ๑ ภิกษุถูกถามปญหาแลวแก ๑ ภิกษุกลาวสอน 

 

ีย 
ธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร 

ะฉัพพัคคียเขาไปสูสํานักภิกษุณี แลวกลาวสอนภิกษุณี 

ัน. 

ัพพัคคียกลาวสอนพวกเราอยู ณ ท่ีนี้แลว. 
ลาว 

ุท้ังหลาย. 

พระผูมีพระภาค ... 

ิกษุณี จริงหรือ? 

 ปาจิตตีย. 
      พระอาทิตยอัสดงคแลว ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      พระอาท
                                                 ติกะทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว ตองอาบัติทุกกฏ. 
      พระอาทิตยยังไมอัสดงค ภกิษุสําคัญวาอ
      พระอาทิตยยังไมอัสดงค ภกิษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      พระอาทิตยยังไมอัสดงค ภกิษุสําคัญวายังไมอัสดงค กลาวสอน ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๔๒๘] ภิกษุใหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา ๑ ภิกษุอันภิกษุณีกลาววา นิมนตทาน
 เจาขา ดังน้ี สวดอยู ๑ ภิกษุถามป
 เพื่อประโยชนแกผูอื่นอยู แตพวกภิกษุณีฟงอยูดวย ๑ ภิกษุกลาวสอนสิกขมานา ๑ ภิกษุกลาว
 สอนสามเณรี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                     ------------------ 
                    ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                        เรื่องพระฉัพพัคค
      [๔๒๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 กบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งน้ัน พร
 ฉัพพัคคียอยู. 
      ภิกษุณีท้ังหลายไดกลาวคําน้ีกะภิกษุณีฉัพพัคคียวา มาเถิด แมเจาท้ังหลาย พวกเราจัก 
 ไปรับโอวาทก
      ภิกษุณีฉัพพัคคียพูดวา แมเจาท้ังหลาย พวกเราจะตองไปเพราะเหตุแหงโอวาททําไม 
 เพราะพระคุณเจาฉ
      ภิกษุณีท้ังหลายตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงเขามาก
 สอนพวกภิกษุณีถึงสํานักภิกษุณีเลา? แลวแจงเรื่องน้ันแกภิกษ
      บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงได 
 เขาไปกลาวสอนพวกภิกษุณี ถึงสํานักภิกษุณีเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแด
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอเขาไป 
 กลาวสอนพวกภิกษุณี ถึงสํานักภ



      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดเขาไป 

กระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

ดวยประการ 

        เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี 
ปชาบดีโคตมีเถรีอาพาธ. พระเถระท้ังหลาย 

ึงสํานัก แลวไดกลาวคําน้ีกะพระเถรีวา ดูกรพระโคตมี 

ขา. 
อน 

ม 
 

 แลวไดตรัสคําน้ีกะพระ- 

ามแลว 

รมีกถา 

ี 
ยในเรื่องน้ันดงัน้ี คือ ภิกษุณีอาพาธ นี้เปน 

 กลาวสอนพวกภิกษุณีถึงสํานักภิกษุณีเลา การ
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๓๒. ๓. อน่ึง ภิกษุใด เขาไปสูท่ีอาศัยแหงภิกษุณี แลวสั่งสอนพวกภกิษุณี 
 เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย 
 ฉะนี้. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
            
      [๔๓๐] ตอจากสมัยน้ันมา พระมหา
 พากันเขาไปเยี่ยมพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถ
 ทานยังพอทนไดหรือ? ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?. 
      พระมหาปชาบดีโคตมีตอบวา ดิฉันทนไมไหว ใหอัตภาพเปนไปไมได เจาขา 
 ขออาราธนาพระคุณเจาท้ังหลายโปรดแสดงธรรมเถิด เจา
      ดูกรนองหญิง การเขามาสูสํานักภิกษุณีแลวแสดงธรรมแกภิกษุณียังไมสมควรก
 พระเถระเหลาน้ันกลาวดังน้ีแลวตางก็รังเกียจอยู ไมแสดงธรร
      ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปเยี่ยม
 พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถึงสํานัก ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย
 *มหาปชาบดีโคตมีวา ดูกรโคตมี เธอยังพอทนไดหรือ? ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ? 
      พระมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลวา เมื่อกอนพระเถระทั้งหลายพากันมาแสดงธรรมแก 
 หมอมฉัน เพราะเหตุนั้น หมอมฉันจึงมีความสําราญ แตบัดน้ี ทานกลาววา พระองคทรงห
 จึงรังเกียจ ไมแสดง เพราะเหตุนั้น หมอมฉันจงึไมมีความสําราญ พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ 
 ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ครั้นแลวพระองคทรงทําธร
 ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรบัสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย เราอนุญาตใหเขาไปสูสํานักภิกษุณีแลวสั่งสอนภิกษุณีผูอาพาธได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๗๒. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุใด เขาไปสูท่ีอาศัยแหงภิกษุณีแลวสั่งสอนพวกภิกษุณ
 เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย. สมั



 สมัยในเรื่องน้ัน. 
                  เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 

ูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

ิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
นดวยครุธรรม ๘ ประการ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 

 ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี เขาไปสูท่ีอาศัยแหงภิกษุณี 
ิปาจิตตีย. 

นไว 
อาบัติปาจิตตีย. 

งอาบัติทุกกฏ. 
เดียว ตองอาบัติทุกกฏ. 

สั่งสอน ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ... ไมตองอาบัติ. 

ษุอันภิกษุณี 
าขา ดังน้ี สวดอยู ๑ ภิกษุถามปญหา ๑ ภิกษุถูกถามปญหา 

. 

      [๔๓๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ท่ีอาศัยแหงภิกษุณี ไดแกสถานเปนท่ีพักแรมของพวกภิกษุณี แมเพียง 
 คืนเดียว. 
      บทวา เขาไป คือ ไปในสถานท่ีนั้น. 
      บทวา ภ
      บทวา สั่งสอน ความวา ภิกษุกลาวสอ
      บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนสมัย. 
      ท่ีช่ือวา ภิกษุณีอาพาธ ไดแก ภิกษุณีไมสามารถจะไปรับโอวาทหรอืไปรวมประชุมได
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๔๓๒] อุปสัมบันภิกษุณี
 เวนแตสมัย สั่งสอน ตองอาบัต
      อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสงสัยเขาไปสูท่ีอาศัยแหงภิกษุณี เวนไวแตสมัย สั่งสอน 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบันภิกษุณี เขาไปสูท่ีอาศัยแหงภิกษุณี เว
 แตสมัย สั่งสอน ตอง
                                                 จตุกกะทุกกฏ 
      ภิกษุสั่งสอนดวยธรรมอยางอื่น ตอ
      ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีผูอุปสมบทแตสงฆฝาย
      อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี 
      อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                                         ไมตองอาบัติ 
      อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบันภิกษุณี
                          อนาปตติวาร 
      [๔๓๓] ภิกษุสั่งสอนในสมัย ๑ ภิกษุใหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา ๑ ภิก
 กลาววา นิมนตทานสวดเถิด เจ
 แลวแก ๑ ภิกษุสั่งสอนเพื่อประโยชนแหงผูอืน่ แตภิกษุฟงอยูดวย ๑ ภิกษุสัง่สอน 
 สิกขมานา ๑ ภิกษุสั่งสอนสามเณรี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                    โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 



                       ------------------ 
                    ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 

าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน พระเถระท้ังหลาย สั่งสอนพวกภิกษุณี 

ี้วา 
 บรรดา 

พัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา พวกเธอพูด 
ต้ังใจส่ังสอนพวกภิกษุณี ทานส่ังสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแก 

แลวบัญญัติสิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงพูดอยางน้ีวา 

ี ทานส่ังสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส ดังน้ี 

. 

ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

 
เคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา. 

อัปยศ 
อนภิกษุณีอยางน้ี คือ 

ะ 

      [๔๓๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ยอมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบรขิาร พระฉัพพัคคียพูดกันอยางน
 พระเถระท้ังหลายไมต้ังใจส่ังสอนพวกภกิษุณี ทานส่ังสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส
 ภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดพูดอยางนี้วา 
 พระเถระท้ังหลายไมต้ังใจส่ังสอนพวกภกิษุณี ทานส่ังสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส แลว 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพ
 อยางนี้วา พระเถระทั้งหลายไม
 อามิส ดังน้ี จรงิหรือ? 
      พระฉัพพัคคีย ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียน
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 พระเถระท้ังหลายไมต้ังใจส่ังสอนพวกภกิษุณ
 เลา การกระทําของพวกเธอน่ัน  ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอื 
 เพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๗๓. ๔. อน่ึง ภิกษุใด กลาวอยางนี้วา พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี 
 เพราะเหตุอามิส เปนปาจิตตีย
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๓๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา เพราะเหตุอามิส คือ เพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย
 เภสัชบริขาร สักการะ ความ
      [๔๓๖] คําวา กลาวอยางนี้ ความวา ภิกษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําให
 ประสงคจะทําใหเกอเขิน กลาวกะอุปสัมบันผูอันสงฆสมมติใหเปนผูสั่งส
 กลาววา เธอส่ังสอน เพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร สักการ



 ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๔๓๗] กรรมเปนธรรม ภกิษุสําคัญวากรรมเปนธรรม กลาวอยางนั้น ตองอาบัติ 

นธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ฆมไิดสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณีอยางนี้ คือ กลาววา เธอ 
รพ 

ใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณี อยางนี้ 

งสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

คิลาน- 
 ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ตามปกติ ๑ 

ูปหนึ่ง 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน ภิกษุรูปหน่ึงเท่ียวบิณฑบาตไปตามถนน 
 
ภิกษุณี 
อง 

 ปาจิตตีย. 
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      กรรมเป
                             ทุกกฏ 
      [๔๓๘] ภิกษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอัปยศ ประสงคจะทําใหเกอเขิน 
 กลาวกะอุปสัมบันผูอันสง
 สั่งสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร สักการะ ความเคา
 ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๔๓๙] ภิกษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอัปยศ ประสงคจะทําใหเกอเขิน 
 กลาวกะอนุปสัมบันผูอันสงฆสมมติก็ตาม มิไดสมมติก็ตาม 
 คือ กลาววา เธอส่ังสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
 สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ. 
                           ติกะทุกกฏ 
      [๔๔๐] กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุส
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๔๑] ภิกษุผูกลาวกะภิกษุผูสั่งสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร สักการะ ความเคารพ
 ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                          ---------- 
                    ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                         เรื่องภิกษุร
      [๔๔๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 แหงหน่ึง ในพระนครสาวัตถี. แมภิกษุณีรูปหน่ึงก็เท่ียวบิณฑบาตไปในถนนน้ัน. ครั้งน้ันแล
 ภิกษุนั้นไดกลาวคําน้ีกะภิกษุณีรูปนั้นวา ไปเถิดนองหญิง ณ สถานท่ีโนนมีผูถวายภิกษา. แม
 รูปนั้นก็กลาวอยางนี้วา ไปเถดิพระคุณเจา ณ สถานท่ีโนนมีผูถวายภิกษา. ภกิษุและภิกษุณีท้ังส
 ไดเปนเพื่อนเห็นกัน เพราะไดพบกันอยูเนืองๆ 



      ก็แลสมัยน้ัน พระเจาหนาท่ีแจกจีวรกําลังแจกจีวรของสงฆ จึงภิกษุณีรูปนั้นไปรับ 
 โอวาท แลวเขาไปหาภิกษุรูปนั้น อภิวาทแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 

ิง 

ิกษุนั้นก็เปนผูมีจีวรเกาอยูเหมอืนกัน. ภิกษุท้ังหลาย 
านเถิด. ภิกษุรูปน้ันไดแจงเรื่องนั้น 

ให 

า เธอไดใหจวีรแกภิกษุณี 

ิกษุ ภิกษุณีนั้นเปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ? 

สมควรหรอืไมสมควร ของท่ีมี 
ติ ไฉน เธอจึงไดใหจีวรแกภกิษุณีผูมิใชญาติเลา การกระทํา 

 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

             เรื่องภิกษุหลายรูป 
ังเกียจ ไมใหจีวรแลกเปลี่ยนแกพวกภิกษุณี ภิกษุณี 

ะนาวา ไฉน พระคุณเจาจึงไมใหแลกเปลี่ยนแกพวกเรา 
 

ูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
ุท้ังหลาย เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนแกสหธรรมิก 

      ภิกษุรูปนั้นไดกลาวคําน้ีกะภิกษุณีนั้นผูยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา ดูกรนองหญ
 สวนจีวรของฉันนี้ เธอจักยินดหีรือไม? 
      ภิกษุณีรับวา ยินดี เจาขา เพราะดิฉันมีจีวรเกา. 
      ภิกษุนั้นไดใหจีวรแกภิกษุณีนั้น. แตภ
 จึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา บัดนี้ ทานจงเปลี่ยนจีวรของท
 แกภิกษุท้ังหลาย. บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงได
 จีวรแกภิกษุณีเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                    ทรงสอบถามแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปน้ันวา ดูกรภิกษุ ขาวว
 จริงหรอื? 
      ภิกษุรูปนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรภ
      ภิ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรโมฆบุรุษ ภิกษุผูมิใชญาติยอมไมรูการกระทําอัน
 อยูหรอืไมมี ของภิกษุณีผูมิใชญา
 ของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่ง
 ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๗๔. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพ
 ฉะนี้ 
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 
           
      [๔๔๓] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายร
 ท้ังหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนท
 ภิกษุท้ังหลาย ไดยินภิกษุณีเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องน้ันแด
 พระผูมีพระภาค. 
                    ทรงอนุญาตใหแลกเปลี่ยนจีวร 
      ลําดับนั้น พระผ
 เกิดนั้น แลวรบัสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษ
 ท้ัง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขามานา สามเณร สามเณรี เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนแก 



 สหธรรมิก ๕ เหลาน้ีได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 

ภังค 
ูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

 ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป 

      ติกะปาจิตตีย 
ิ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหจีวร เวนไวแตแลกเปลี่ยน 

 ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหจีวร เวนไวแตแลกเปลี่ยน ตอง 

กภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว เวนไวแตแลกเปลี่ยน ตองอาบัติ 

ีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ใหจีวร ตองอาบัติทุกกฏ. 

อาบัติ. 

แลกเปลี่ยนจีวร 
ลกเปลี่ยนจีวรมีคานอย ๑ ภิกษุณีถือวิสาสะ ๑ ภิกษุณีถือเอาเปน 

      ๗๔. ๕. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ เวนไวแต 
 แลกเปลี่ยน เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
                          สิกขาบทวิ
      [๔๔๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเน่ืองถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี 
 ตลอด ๗ ช่ัวบุรพชนก. 
      ผูช่ือวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
      ท่ีช่ือวา จีวร ไดแก จีวร
 เปนอยางตํ่า 
      คําวา เวนไวแตแลกเปลี่ยน ความวา ภิกษุให เวนการแลกเปลี่ยน ตองอาบัติ- 
 *ปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                    
      [๔๔๕] ภิกษุณีผูมิใชญาต
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหจีวร เวนไวแตแลกเปลี่ยน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ
 อาบัติปาจิตตีย. 
                           ติกะทุกกฏ 
      ภิกษุใหจีวรแ
 ทุกกฏ. 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหจีวร ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุณ
                          ไมตองอาบัติ 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหจีวร ไมตอง
                          อนาปตติวาร 
      [๔๔๖] ภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ ภิกษุแลกเปลี่ยน คือ เอาจีวรมีคานอย
 มีคามาก หรือเอาจีวรมีคามากแ



 ของขอยืม ๑ ภิกษุใหบริขารอื่นเวนจีวร ๑ ภิกษุใหแกสิกขมานา ๑ ภิกษุใหสามเณรี ๑ ภิกษุ 

ุทาย ี
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

รสาวัตถี. ครั้งน้ัน ทานพระอุทายีเปนผูสามารถทําจีวรกรรม. 
ใหดิฉัน 

- 

ี่พับไวแลวไปเก็บไว 

 จึง 
ทะนาวา 

ว 

ั้นตอบวา พระคุณเจาอุทายี. 
งาม แมแกพวกนักเลงท่ีหมดความเกรงกลวั ไมมี 

า แลวแจงเรือ่งน้ันแกภิกษุท้ังหลาย. 
เย็บ 

าววา เธอเย็บจีวรใหภิกษุณี 

ุณีนั่นเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ? 

ระทําท่ีสมควรหรอืไมสมควร อาการ 
ิกษุณีท่ีมิใชญาติ ไฉนเธอจึงไดเย็บจวีรใหภิกษุณีท่ีมิใช 

อ 

 วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                          ---------- 
                    ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                         เรื่องพระอ
      [๔๔๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนค
 ภิกษุณีรูปหน่ึงเขาไปหาทานแลวพูดวา ดิฉันขอโอกาส เจาคะ ขอพระคุณเจาชวยเย็บจีวร
 ดวย. ฝายทานพระอุทายีเย็บจีวรใหนางแลว ทําการยอมอยางดี ทําบริกรรมเรียบรอยแลว เขียน
 *รูปอันวจิิตร ตามความคิดเห็นไวในทามกลางแลวพับเก็บไว. 
      ครั้นภิกษุณีนั่นเขาไปหาทานพระอุทายีแลวถามวา จีวรนัน้เสร็จแลวหรอืยัง เจาคะ? 
      พระอุทายีตอบวา เสร็จแลว นองหญิง เชิญนําจีวรผืนนี้ตามท
 เมื่อไร ภิกษุณีสงฆมารับโอวาท จึงคอยหมจีวรผืนนี้เดินตามมาเบ้ืองหลังภกิษุณีสงฆ. 
      ฝายภิกษุณีนั้นนําจีวรตามท่ีพับไวนั้น ไปเก็บไว ถึงคราวท่ีภิกษุณีสงฆมารับโอวาท
 หมจีวรผนืนั้น เดินตามมาเบ้ืองหลังภิกษุณีสงฆ ประชาชน พากันเพงโทษ ติเตียน โพน
 ภิกษุณีพวกนี้หมดความเกรงกลัว เปนคนช่ัว ไมมียางอาย เขียนรูปอันวจิิตรตามความเห็นไ
 ท่ีจีวรได. 
      ภิกษุณีท้ังหลายถามวา นี่ใครทํา? 
      ภิกษุณีน
      ภิกษุณีท้ังหลายพูดวา รูปอยางนี้ไม
 ยางอาย ไฉนจะงามแกพระคุณเจาอุทายีเล
      บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงได
 จีวรใหภิกษุณีเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                    ทรงสอบถามแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ข
 จริงหรอื? 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ภิกษ
      อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรโมฆบุรุษ ภิกษุท่ีมิใชญาติ ยอมไมรูการก
 ท่ีนาเลื่อมใสหรือไมนาเลือ่มใส ของภ
 ญาติเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรื
 เพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๗๕. ๖. อน่ึง ภิกษุใด เย็บก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร เพื่อภิกษุณีผูมิใชญาติ 
 เปนปาจิตตีย. 
                        เรื่องพระอุทายี จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 

า ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

 ไดแก จีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป 

็บ คือ ใชผูอื่นเย็บ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร ตอง- 

าติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร ตองอาบัติ 

็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร เพื่อภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว ตองอาบัติ 

ีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

อาบัติ. 

เย็บก็ดี ซึ่งบริขารอื่น 
นา ๑ ภิกษุเย็บเพื่อสามเณรี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิ- 

      [๔๔๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความว
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเน่ืองถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗ 
 ช่ัวบุรพชนก. 
      ผูช่ือวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
      ท่ีช่ือวา จีวร
 เปนอยางตํ่า. 
      บทวา เย็บ คือ เย็บเอง ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ รอยเข็ม. 
      บทวา ใหเย
      ใชหนเดียว แตเย็บแมหลายหน ก็ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๔๔๙] ภิกษุณีผูมิใชญาติ
 *อาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุณีผูมิใชญ
 ปาจิตตีย. 
                           ติกะทุกกฏ 
      ภิกษุเย็บเองก
 ทุกกฏ. 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุณ
                          ไมตองอาบัติ 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตอง
                          อนาปตติวาร 
      [๔๕๐] ภิกษุเย็บเพ่ือภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ ภิกษุเย็บเองก็ดี ให
 เวนจีวร ๑ ภิกษุเย็บเพ่ือสิกขมา



 *กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                          ---------- 
                    ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 

ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียชักชวนกันเดินทางไกลรวมกับ 

กยบุตร 

พัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอชักชวน 
กภิกษุณี จริงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงชักชวน 
รกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

ี่สุด 
ิตตีย. 

ระการ- 

       เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป 
ภิกษุณีหลายรูปดวยกัน จะพากันเดินทางไกลจาก 

ษุณีพวกนั้นพบภิกษุ พวกเธอน้ันไดกลาวคําน้ีวา 

 
. 

      [๔๕๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 พวกภิกษุณี คนท้ังหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเช้ือสายพระศา
 เหลานี้เท่ียวไปกับพวกภิกษุณี เหมือนพวกเรากับภรรยาเดินเท่ียวกันฉะน้ัน. ภิกษุท้ังหลายไดยิน 
 คนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดชักชวนกันแลวเดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณีเลา แลว 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพ
 กันแลว เดินทางไกลรวมกับพว
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 กันแลวเดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณีเลา กา
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๗๖.๗ ก. อน่ึง ภิกษุใดชักชวนกันแลว เดนิทางไกลดวยกันกับภิกษุณี โดยท
 แมสิ้นระยะบานหนึ่ง เปนปาจ
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยป
 *ฉะน้ี. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
              
      [๔๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุและ
 เมืองสาเกต ไปพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน ภิก
 แมพวกดิฉันก็จักไปกับพวกพระคุณเจาดวย. 
      ภิกษุพวกนั้นพูดวา ดูกรนองหญิง การชักชวนกันแลวเดนิทางไกลรวมกันกับภิกษุณี 
 ไมสมควร พวกเธอจะไปกอน หรือพวกฉันจักไป
      ภิกษุณีพวกนั้นตอบวา พวกพระคุณเจาเปนชายผูล้ําเลิศ, พระคุณเจาน่ันแหละจงไปกอน



      เมื่อภิกษุณีพวกนั้นเดินทางไปภายหลัง พวกโจรในระหวางทางไดพากันแยงชิงและ 
ๆ 

ในเพราะเหตุ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในหนทางท่ีจะตองไปกับพวกเกวียน 

ับ 

       พระอนุบัญญัติ 

วแตสมัย เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเรื่องน้ัน ทาง 
สมัย 

    สิกขาบทวิภังค 
ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง- 

ัน. 
ง ไปกันเถิดพระคุณเจา 

จะ พวกเราไปกันในวันนี้ ไปกันในวันพรุงน้ี หรอืไปกันในวัน 

าบานมิได ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ กึ่งโยชน. 

ถจะ 

 ปรากฏอยู. 

ณีไปดวย 

 ประทุษราย ครั้นภิกษุณีพวกนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเรื่องน้ันแกภิกษุณีท้ังหลาย
 ไดแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                     ทรงอนุญาตใหเดินทางรวม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา
 รูกันอยูวาเปนท่ีนารังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา เราอนุญาตใหชักชวนกันแลวเดินทางไกลรวมก
 ภิกษุณีได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                   
      ๗๖.๗ ข. อน่ึง ภิกษุใดชักชวนกันแลวเดนิทางไกลดวยกันกับภิกษุณี โดย 
 ท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหน่ึง เวนไ
 เปนท่ีจะตองไปดวยพวกเกวยีน รูกันอยูวาเปนท่ีนารังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา นี้
 ในเรื่องน้ัน. 
                   เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป จบ. 
                      
      [๔๕๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 *ประสงคในอรรถน้ี. 
      ผูช่ือวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
      บทวา กับ คือ รวมก
      บทวา ชักชวนกันแลว คือ ชักชวนกันวา ไปกันเถิดนองหญิ
 ไปกันเถิดเจาคะ ไปกันเถิด
 มะรืนนี้ ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหน่ึง คือ ในหมูบานกําหนดช่ัวไกบินตก ตองอาบัติ 
 ปาจิตตียทุกๆ ระยะบาน ในปาห
      บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกไวแตสมัย. 
      หนทางท่ีช่ือวา จะตองไปดวยพวกเกวียน คือ เวนพวกเกวียนแลว ไมสามาร
 ไปได. 
      ท่ีช่ือวา เปนท่ีนารังเกียจ คือ ในหนทางน้ันมีสถานท่ีพวกโจรสองสุม บริโภค ยืน 
 นั่ง นอน
      ท่ีช่ือวา มีภัยเฉพาะหนา คือ ในหนทางน้ันมีมนุษยถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี 
 ปรากฏอยู. 
      ภิกษุพาไปตลอดทางท่ีมีภัยเฉพาะหนา ถึงทางท่ีปลอดภัยแลว พึงสงพวกภิกษุ



 คําวา ไปเถิดนองหญิงท้ังหลาย. 

กิษุสําคัญวาชักชวนกันแลวเดนิทางไกลดวยกัน โดยท่ีสุด 
ตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

สิ้น 
าบัติปาจิตตีย. 

ุกกฏ. 
วาชักชวน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

ุไมไดชักชวน ๑ 
วิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ัคคีย 
ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียชักชวนกันแลว โดยสารเรอื 
าเลนเรือ 

าร 

 ขาววา 
รเรือลําเดียวกับภิกษุณีท้ังหลาย จริงหรือ? 

                           บทภาชนีย 
                           ติกปาจิตตีย 
      [๔๕๔] ชักชวนกันแลว ภ
 แมสิ้นระยะบานหนึ่ง เวนไวแ
     ชักชวนกันแลว ภิกษุสงสัย เดินทางไกลดวยกัน โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง 
 เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
     ชักชวนกันแลว ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวนกัน เดินทางไกลดวยกัน โดยท่ีสุดแม
 ระยะบานหน่ึง เวนไวแตสมัย ตองอ
                            ติกทุกกฏ 
      ภิกษุชักชวน ภิกษุณีไมไดชักชวน ... ตองอาบัติท
      ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญ
      ไมไดชักชวน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวน ... ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๔๕๕] มีสมัย ๑ ไมไดชักชวนกันไป ๑ ภิกษุณีชักชวน ภิกษ
 ไปผิดนัด ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุ
                    โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                          ---------- 
                    ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๔๕๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ลําเดียวกับพวกภิกษุณี ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พวกเราพรอมดวยภรรย
 ลําเดียวกันฉันใด พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลานี้ชักชวนกันแลว เลนเรือลําเดียวกับ 
 พวกภิกษุณี ก็ฉันนั้น ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปน 
 ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดชักชวนกันแลว โดยส
 เรือลําเดียวกับพวกภิกษุณีเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย
 พวกเธอชักชวนกันแลว โดยสา
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 



      พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดชักชวนกันแลว 
กระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ 

 
ีย. 

 

         เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป 
ภิกษุณีหลายรูปดวยกันจะเดินทางไกลจากเมืองสาเกต 

ตองขาม จึงภิกษุณีพวกนั้นไดกลาวคําน้ีกะภิกษุ 

ป 

ษุณี 
ถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเรือ่งน้ันแกภิกษุณีท้ังหลายๆ ไดแจงเรื่องน้ันแกพวก- 

เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
ลาย ในการขามฟาก เราอนุญาตให 

วแตขามฟาก เปนปาจิตตีย. 

ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

 โดยสารเรอืลําเดียวกับภิกษุณีท้ังหลายเลา การ
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๗๗.๘ ก. อน่ึง ภิกษุใดชักชวนกันแลว โดยสารเรอืลําเดียวกับภิกษุณี ข้ึนน้ํา
 ไปก็ดี ลองนํ้าไปก็ดี เปนปาจิตต
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยประการ
 ฉะนี้. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
            
      [๔๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุและ
 ไปพระนครสาวัตถี ระหวางทางมีแมน้ําท่ีจะ
 พวกนั้นวา แมพวกดิฉันก็จักขามไปกับดวยพระคุณเจา. 
      ภิกษุพวกนั้นพูดวา ดูกรนองหญิง การชักชวนกันแลวโดยสารเรอืลําเดียวกันกับภิกษุณี 
 ไมสมควร พวกเธอจักขามไปกอน หรือพวกฉันจักขามไ
      ภิกษุณีพวกนั้นตอบวา พวกพระคุณเจาเปนชายผูล้ําเลิศ, พระคุณเจาน่ันแหละจงขาม 
 ไปกอน. 
      เมื่อภิกษุณีพวกนั้นขามไปภายหลัง, พวกโจรไดพากันแยงชิงและประทุษราย. ครั้นภิก
 พวกนั้นไป
 *ภิกษุๆ ไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
              ทรงอนุญาตใหโดยสารเรือลําเดียวกนัขามฟาก 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ใน
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังห
 ชักชวนกันแลว โดยสารเรือลาํเดียวกับภิกษุณีได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๗๗. ๘. ข. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลว โดยสารเรอืลําเดียวกับภิกษุณี 
 ข้ึนน้ําไปก็ดี ลองนํ้าไปก็ดี เวนไ
                   เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๕๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 



      ผูช่ือวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
      บทวา กับ คือ รวมกัน. 

ถิดนองหญิง, ไปโดย- 
 ไปโดยสารเรอืกนัเถิดเจาคะ ไปโดยสารเรือกันเถิดจะ พวกเราไป 

รืนนี้ 

 ภิกษุณีจึงโดยสาร ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ขามฟาก. 
าบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะบาน ในปาหาบาน 

กิษุสําคัญวาชักชวนกันแลว โดยสารเรอืลําเดียวกัน ข้ึนน้ํา 
ขามฟาก, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ี 
งอาบัติปาจิตตีย. 

กฏ. 
วาชักชวน ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

น ภิกษุไมไดชักชวน ๑, 
ย ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 

      บทวา ชักชวนกันแลว คือ ชักชวนกันวา ไปโดยสารเรอืกนัเ
 *สารเรอืกันเถดิพระคุณเจา
 โดยสารเรอืกันในวันนี้ ไปโดยสารเรือกันในวนัพรุงน้ี หรอืไปโดยสารเรอืกนัในวันมะ
 ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เมื่อภิกษุณีโดยสารแลว ภกิษุจึงโดยสาร ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เมื่อภิกษุโดยสารแลว
      หรือโดยสารท้ังสอง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา ข้ึนน้ําไป คือ แลนข้ึนทวนน้ํา. 
      บทวา ลองนํ้าไป คือ แลนลงตามนํ้า. 
      บทวา เวนไวแตขามฟาก คือ ยกเวนแต
      ในหมูบานกําหนดช่ัวไกบินตก ตองอ
 มิได, ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ กึ่งโยชน. 
                           บทภาชนีย 
                           ติกปาจิตตีย 
      [๔๕๙] ชักชวนกันแลว ภ
 ไปก็ดี ลองนํ้าไปก็ดี เวนไวแต
      ชักชวนกันแลว ภิกษุสงสัย โดยสารเรอืลําเดียวกัน ข้ึนน้ําไปก็ดี ลองนํ้าไปก็ดี เวน 
 ไวแตขามฟาก, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ชักชวนกันแลว ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวนกัน โดยสารเรือลําเดียวกัน ข้ึนน้ําไปก็ด
 ลองนํ้าไปก็ดี เวนไวแตขามฟาก, ตอ
                            ติกทุกกฏ 
      ภิกษุชักชวน ภิกษุณีไมไดชักชวน ..., ตองอาบัติทุก
      ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญ
      ไมไดชักชวน ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาไมไดชักชวน ..., ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๔๖๐] ขามฟาก ๑, ไมไดชักชวนกันโดยสาร ๑, ภิกษุณีชักชว
 โดยสารเรอืผิดนัก ๑, มีอันตรา
                    โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                          ---------- 
                    ๓. โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 



                       เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา 
ธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวหิาร อันเปน 
ะนครราชคฤห. ครั้งน้ัน ภิกษุณีถุลลนันทาเปน 

ระท้ัง 
ั้น. 

 พระคุณเจามหากัจจานะ 
ะ พระคุณเจามหาจุนทะ พระคุณเจาอนุรุทธะ 

างกลับ 
ั้น ทานนิมนตมาแลว. 

าหารท่ีถวายประจํา. 
รูอยู 

ต 
หรือ? 

ขาบท 
โมฆบุรุษ ไฉนเธอรูอยู จึงไดฉันบิณฑบาต 
ธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ี 

ลาย ดวยประการ 

      [๔๖๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพร
 กุลุปกาของตระกูลแหงหน่ึง เปนผูรับภัตตาหารประจําอยู. ก็แลคหบดีนั้นไดนิมนตพระเถ
 หลายไว. ครั้นเวลาเชา ภิกษุณีถุลลนันทาครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจวีรเขาไปสูตระกูลน
 ครั้นแลวไดถามคหบดีนั้นวา ดูกรทานคหบดี ทานจัดของเค้ียวของฉันนี้ไวมากมายทําไม 
      ค. กระผมไดนิมนตพระเถระท้ังหลายไว ขอรับ. 
      ถุ. ดูกรคหบดี พระเถระเหลาน้ันคือใครบาง 
      ค. คือพระคุณเจาสารีบุตร พระคุณเจามหาโมคคัลลานะ
 พระคุณเจามหาโกฏฐิตะ พระคุณเจามหากัปปน
 พระคุณเจาเรวตะ พระคุณเจาอุบาลี พระคุณเจาอานนท พระคุณเจาราหุล. 
      ถุ. ดูกรคหบดี ก็เมื่อพระเถระผูใหญมีปรากฏอยู ทําไมทานจึงนิมนตพระเล็กๆ เลา 
      ค. พระเถระผูใหญเหลานั้นคือใครบาง ขอรับ 
      ถุ. คือพระคุณเจาเทวทัต พระคุณเจาโกกาลิกะ พระคุณเจากฏโมรกติสสกะ พระ- 
 *คุณเจาขัณฑเทวีบุตร, พระคุณเจาสมุทททัต. 
      ในระหวางท่ีภิกษุณีถุลลนันทาพูดคางอยูเชนนี้ พอดีพระเถระท้ังหลายเขามาถึง. น
 พูดวา ดูกรคหบดี ถูกแลว พระเถระผูใหญท้ังน
      ค. เมื่อกี้นี้เองแทๆ ทานพูดวาพระคุณเจาท้ังหลายเปนพระเล็กๆ เดี๋ยวนีก้ลับพูดวา 
 เปนพระเถระผูใหญ. คหบดีนั้นพูดแลวขับนางออกจากเรือน และงดอ
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัต
 จึงฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัตวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอรูอยู ฉันบิณฑบา
 อันภิกษุณีแนะนําใหถวาย จริง
      พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิก
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกร
 อันภิกษุณีแนะนําใหถวายเลา การกระทําของเ
 ยังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๗๘. ๙. ก. อน่ึง ภิกษุใด รูอยู ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย 
 เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังห



 ฉะนี้. 
                      เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ. 
                         เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 

าจากพระนครราชคฤหแลว ไดเดินทางไปยัง 
ัดภัตตาหารถวาย ดวยดีใจวา ตอนานๆ ทานจึงไดมา. ภิกษุณี 

ระคุณเจา 

 

ําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
เพราะคฤหัสถปรารภไว 

นปาจิตตีย. 

ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

รีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
ายทาน ไมประสงค 

านเปนผูเช่ียวชาญในพระสุต- 
แกทานเถิด 

วกอน. 
า หรือเขาจัดแจงไวตาม 

ตอง- 

      [๔๖๒] สมัยน้ันแล ภิกษุรปูหน่ึงบวชม
 ตระกูลญาติ. คนท้ังหลายไดต้ังใจจ
 กุลุปกาของตระกูลน้ัน ไดบอกแนะนําคนพวกน้ันวา ขอพวกทานจงถวายภตัตาหารแกพ
 เถิด. ฝายภิกษุณีรูปนั้นรังเกียจวา การท่ีภิกษุรูอยู ฉันบิณฑบาตท่ีภิกษุณีแนะนําใหถวาย พระผูมี- 
 *พระภาคทรงหามไวแลวดังน้ี จึงไมรับประเคน และไมสามารถจะเท่ียวไปบิณฑบาต ไดขาด 
 ภัตตาหารแลว ครั้นเธอไปถึงพระอารามแลวแจงความน้ันแกภิกษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องน้ัน
 แดพระผูมีพระภาค. 
              ทรงอนุญาตใหฉันบิณฑบาตท่ีคฤหัสถปรารภไวกอน 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงท
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ใน
 กอน เราอนุญาตใหภิกษุผูรูอยู ฉันบิณฑบาตท่ีภิกษุณีแนะนําใหเขาถวายได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๗๘. ๙. ข. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย 
 เวนแตคฤหัสถปรารภไวกอน เป
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๖๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รู คือ รูเอง หรือคนอื่นบอกเธอ หรอืภิกษุณีนั้นบอก. 
      ผูช่ือวา ภิกษุณี ไดแก สต
      ท่ีช่ือวา แนะนําใหถวาย คือ ภิกษุณีบอกแกผูไมประสงคจะถว
 จะทําบุญไวแตแรกวา ทานเปนนักสวด ทานเปนผูคงแกเรียน ท
 *ตันตปฎก ทานเปนพระวินัยธร ทานเปนพระธรรมกถึก ขอทานท้ังหลายจงถวายทาน
 ขอทานท้ังหลายจงทําบุญแกทานเถิด ดังน้ี นี้ช่ือวา แนะนําใหถวาย. 
      ท่ีช่ือวา บิณฑบาต ไดแก โภชนะ ๕ อยางใดอยางหน่ึง. 
      บทวา เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน คือ ยกแตคฤหัสถปรารภไ
      ท่ีช่ือวา คฤหัสถปรารภไว คือ เขาเปนญาติ เปนผูปวารณ
 ปกติ. 
      เวนจากบิณฑบาตท่ีคฤหัสถปรารภไวกอน ภิกษุรับประเคนไวดวยต้ังใจวาจักฉัน 



 *อาบัติทุกกฏ. 

  บทภาชนีย 
ถวาย ภิกษุสําคัญวาแนะนําใหถวาย ฉัน เวนไว 

ัติปาจิตตีย. 

วกอน ไมตองอาบัติ. 

ิ- 

าตอันภิกษุณีมิไดแนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวามิไดแนะนําใหถวาย ฉัน ไมตอง 

๕] ภิกษุฉันบิณฑบาตท่ีคฤหัสถปรารภไวกอน ๑ ภิกษุฉันบิณฑบาตอันสิกขมานา 
ฑบาตอันสามเณรีแนะนําใหถวาย ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเวน 

ุทาย ี
เจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

รสาวัตถี. ครั้งน้ัน ปุราณทุติยิกาของทานพระอุทายีไดบวชอยู 
เนืองๆ. 

ูมี- 

ภาคทรงสอบถามพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอผูเดยีวสําเร็จการนั่ง 
รือ? 

      ฉัน ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน. 
                         
      [๔๖๔] บิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําให
 แตคฤหัสถปรารภไวกอน ตองอาบ
      บิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย ภิกษุสงสัย ฉัน เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวาไมไดแนะนําใหถวาย ฉัน เวนไว 
 แตคฤหัสถปรารภไ
      บิณฑบาตอันภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว แนะนําใหถวาย ภิกษุฉนั เวนไวแต 
 คฤหัสถปรารภไวกอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บิณฑบาตอันภิกษุณีมิไดแนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวาแนะนําใหถวาย ฉัน ตองอาบัต
 *ทุกกฏ. 
      บิณฑบาตอันภิกษุณีมิไดแนะนําใหถวาย ภิกษุสงสัย ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บิณฑบ
 อาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๖
 แนะนําใหถวาย ๑ ภิกษุฉันบิณ
 โภชนะหา ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                          ---------- 
                   ๓. โอวาทวรรค สกิขาบทท่ี ๑๐ 
                         เรื่องพระอ
      [๔๖๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนค
 ในสํานักภิกษุณี, นางมาในสํานักทานพระอุทายีเนืองๆ. แมทานอุทายีก็ไปในสํานักนาง
 สมัยน้ันแล ทานพระอุทายีไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภิกษุณีนั้นหนึ่งตอหน่ึง. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย  ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี 
 ผูเดียว จึงไดสาํเร็จการนั่งในท่ีลับกับภิกษุณีผูเดียวเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผ
 *พระภาค ... . 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระ
 ในท่ีลับกับภิกษุณีผูเดียว จริงห



      พระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 

รโมฆบุรุษ ไฉนเธอผูเดียวจึงไดสําเร็จการนั่ง 
อน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 

  สิกขาบทวิภังค 
วา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ 

า ท่ีลับหู. 
นภิกษุกับภิกษุณีขยิบตากัน 

 เมื่อภิกษุณีนั่ง ภิกษุนั่งใกล หรือนอนใกล ตอง- 

ั้งสองก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าท่ีลับ สําเร็จการนั่งหน่ึงตอหนึง่ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
นั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย. 

เร็จการนั่ง หนึง่ตอหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ. 

      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูก
 ในท่ีลับกับภิกษุณีผูเดียวเลา การกระทําของเธ
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๗๙. ๑๐. อน่ึง ภิกษุใด ผูเดียว สําเร็จการนัง่ในท่ีลับกับภิกษุณีผูเดียว 
 เปนปาจิตตีย. 
                        เรื่องพระอุทายี จบ. 
                        
      [๔๖๗] บทวา  อน่ึง ... ใด ความ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ผูช่ือวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
      บทวา กับ คือ รวมกัน. 
      บทวา ผูเดียว ผูเดียว คือ มีเฉพาะภิกษุและภิกษุณี. 
      ท่ีช่ือวา ท่ีลับ คือ ท่ีลับต
      ท่ีช่ือวา ท่ีลับตา ไดแก สถานท่ีซึ่งไมสามารถแลเห็
 ยักค้ิวกัน หรือชะเงอศีรษะกัน. 
      ท่ีช่ือวา ท่ีลับหู ไดแก สถานท่ีซึ่งไมสามารถไดยินถอยคําท่ีพูดกันตามปกติ. 
      บทวา สําเร็จการนั่ง ความวา
 *อาบัติปาจิตตีย. 
      เมื่อภิกษุนั่ง ภิกษุณีนั่งใกลหรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      นั่งท้ังสองก็ดี นอนท
                           บทภาชนีย 
                           ติกปาจิตตีย 
      [๔๖๘] ท่ีลับ ภิกษุสําคัญว
      ท่ีลับ ภิกษุสงสัย สําเร็จการ
      ท่ีลับ ภิกษุสําคัญวามิใชท่ีลับ สําเร็จการนั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ทุกะทุกกฏ 
      ไมใชท่ีลับ ภิกษุสําคัญวาท่ีลับ สําเร็จการน่ัง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชท่ีลับ ภิกษุสงสัย สํา
                          ไมตองอาบัติ 



      ไมใชท่ีลับ ภิกษุสําคัญวาไมใชท่ีลับ ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๖๙] ภิกษุมีบุรุษผูรูเดียงสาคนใดคนหน่ึงอยูเปนเพื่อน ๑ ภิกษุยืนมิไดนั่ง ๑ ภิกษุ 

ไปในอารมณอื่น ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 

ีย วรรคท่ี ๓ จบ. 

ทสิกขาบท      วาดวยสั่งสอนภิกษุณี 
  วาดวยสั่งสอนภิกษุณีเมื่ออาทิตยตกแลว 

ท่ีอยู 

ันเดินทาง 
เรือ 

ษุณีแนะนํา 

ค สิกขาบทท่ี ๑ 

ุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ณ สถานอันไมหางจากพระนครสาวัตถีนั้น มีประชาชน 

รเขาไป 

ุงน้ี 

าะ 

 ผูมิไดมุงท่ีลับ ๑ ภิกษุนั่งสงใจ
 ไมตองอาบัติแล. 
                   โอวาทวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                      ปาจิตต
                          ---------- 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
         ๑. อสัมมตภิกขุโนวา
         ๒. อัตถังคตสิกขาบท           
         ๓. ภิกขุนูปสสยสิกขาบท           วาดวยสั่งสอนภิกษุณีถงึใน
         ๔. อามิสสิกขาบท               วาดวยส่ังสอนภิกษุณี เพราะเห็นแกลาภ 
         ๕. จีวรทานสิกขาบท             วาดวยใหจีวร 
         ๖. จีวรสิพพนสิกขาบท            วาดวยเย็บจีวร 
         ๗. สํวิธานสิกขาบท              วาดวยชักชวนก
         ๘. นาวาภิรุหณสิกขาบท           วาดวยโดยสาร
         ๙. ปริปาจนสิกขาบท             วาดวยฉันบิณฑบาตอันภิก
        ๑๐. รโหนิสัชชสิกขาบท            วาดวยนั่งในท่ีลับ 
                        รวม ๑๐ สิกขาบท. 
                          ---------- 
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๔ 
                    ๔. โภชนวรร
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๔๗๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 หมูหนึ่งไดจัดต้ังอาหารไวในโรงทาน. พระฉัพพัคคียครองผาเรียบรอยแลว ถือบาตรจีว
 บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี, เมื่อไมไดอาหาร ไดพากันไปสูโรงทาน. ประชาชนต้ังใจอังคาสดวย 
 ดีใจวา แมตอนานๆ ทานจึงไดมา. ครั้นวันท่ี ๒ และวันท่ี ๓ เวลาเชา พระฉัพพัคคียครอง 
 อันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี, เมื่อไมไดอาหาร ไดพากัน 
 ไปฉันในโรงทาน. ครั้นแลวไดปรึกษากันวา พวกเราจักพากนัไปสูอารามทําอะไรกัน แมพร
 ก็จักตองมาท่ีนี่อีก จึงพากันอยูในโรงทานนั้นแหละ, ฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา. พวก 
 เดียรถียพากันหลีกไป. ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกพระสมณะเช้ือสาย 
 พระศากยบุตร จึงไดอยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา อาหารในโรงทานเขามิไดจัดไวเฉพ



 ทานเหลาน้ี, เขาจัดไวเพื่อคนท่ัวๆ ไป. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมัก- 
 *นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดอยูฉนัอาหารในโรงทาน 

ทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธออยูฉัน- 
 จริงหรอื? 

ท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดอยู 

ําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 

 ดวยประการ 

            เรื่องพระสารีบุตร 
ร เดินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท ได 

ต้ังใจอังคาสดวยดีใจวา แมตอนานๆ พระเถระจึงไดมา. 
านน้ันได. 

ุตร 

หตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ 

 เปนประจําเลา ... . 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาค
 *อาหารในโรงทานเปนประจํา
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ฉันอาหารในโรงทานเปนประจําเลา การกระท
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... . 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๘๐.๑. ก. ภิกษุพึงฉันอาหารในโรงทานไดครั้งหน่ึง ถาฉันยิ่งกวาน้ัน เปน 
 ปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย
 ฉะนี้. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
            
      [๔๗๑] สมัยตอมา ทานพระสารีบุต
 ไปยังโรงทานแหงหนึ่ง. ประชาชน
 ครั้นทานพระสารีบุตรฉันอาหารแลว บังเกิดอาพาธหนัก ไมสามารถจะหลีกไปจากโรงท
 ครั้นวันท่ี ๒ ประชาชนพวกนั้นไดกราบเรียนทานวา นิมนตฉันเถิด เจาขา. จึงทานพระสารีบ
 รังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามการอยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา ดังน้ี จึงไมรบันิมนต 
 ทานไดยอมอดอาหารแลว. ครัน้ทานเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเรือ่งน้ันแกภกิษุ 
 ท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
             ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันอาหารในโรงทานได 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเ
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจําได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๘๐.๑. ข. ภิกษุมิใชผูอาพาธ พึงฉันอาหารในโรงทานไดครั้งหน่ึง ถาฉัน 



 ยิ่งกวาน้ัน เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระสารีบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 

ีกไปจากโรงทานนั้นได. 
รถจะหลีกไปจากโรงทานน้ันได. 

งไว 
ามตองการ. 

ัน 

ุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ฉันอาหารในโรงทาน ยิ่งกวาน้ัน ตอง 

ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ฉันอาหารในโรงทาน ยิ่งกวาน้ัน ตองอาบัติปาจิตตีย. 

งอาบัติทุกกฏ. 

อาบัติ. 

 ๑ ภิกษุเดินทางไป หรือเดินทาง 
ตใหฉัน ๑ ภิกษุฉันอาหารท่ีเขาจัดไวจําเพาะ ๑ ภิกษุฉันอาหาร 

 ุ

วทัต 
าประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน 

แต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งน้ัน พระเทวทัตเส่ือมจากลาภและ 
ียน 

      [๔๗๒] ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือ สามารถจะหล
      ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือ ไมสามา
      ท่ีช่ือวา อาหารในโรงทาน ไดแก โภชนะ ๕ อยางใดอยางหน่ึง ซึ่งเขาจัดต้ั
 ณ ศาลา ปะรํา โคนไม  หรือท่ีกลางแจงมิไดจาํเพาะใคร มีพอแกคว
      ภิกษุมิใชผูอาพาธฉันไดครั้งหน่ึง หากฉนัเกินกวาน้ัน รบัประเคนดวยต้ังใจวาจักฉ
 ตองอาบัติทุกกฏ กลืนกิน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน. 
                           บทภาชนีย 
                           ติกปาจิตตีย 
      [๔๗๓] มิใชผูอาพาธ ภิกษ
 อาบัติปาจิตตีย. 
      มิใชผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ฉันอาหารในโรงทาน ยิ่งกวาน้ัน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      มิใชผูอาพาธ 
                           ทุกะทุกกฏ 
      ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ... ตอ
                          ไมตองอาบัติ 
      ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ... ไมตอง
                          อนาปตติวาร 
      [๔๗๔] ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุไมอาพาธฉันครั้งเดียว
 กลับมาแวะฉัน ๑ เจาของนิมน
 ท่ีเขามิไดจัดไวมากมาย ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเวนโภชนะหา ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษ
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                          ---------- 
                    ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
                         เรื่องพระเท
      [๔๗๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระ
 สักการะ พรอมดวยบริษัทเท่ียวขออาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉัน ประชาชนเพงโทษ ติเต
 โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดเท่ียวขออาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉัน 
 เลา โภชนะท่ีดีใครจะไมพอใจ อาหารท่ีอรอยใครจะไมชอบใจ. 



      ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู 
 มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตจึงไดพรอมดวยบริษัทเท่ียวขอ 

บริษัท 
ายมาฉัน จริงหรือ? 

โมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดพรอมดวยบริษัทเท่ียว 

ว ... . 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

             เรื่องภิกษุอาพาธ 
ภิกษุท้ังหลาย ผูอาพาธฉันภัตตาหาร. ภิกษุ 

ตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว 

ุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
ั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ 

ุบัญญัติ ๑ 
มู นี้สมัยใน 

เรื่องน้ัน. 
ลาย ดวยประการ 

   เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูถวายจวีร 

 อาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัตวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอพรอมดวย
 เท่ียวขออาหารในตระกูลท้ังหล
      พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกร
 ขออาหารในตระกูลท้ังหลายมาฉันเลา 
      การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ 
 ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแล
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๘๑.๒. ก. เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพ
 ฉะนี้. 
                       เรื่องพระเทวทัต จบ. 
            
      [๔๗๖] สมัยน้ันแล ประชาชนนิมนต
 ท้ังหลายพากันรังเกียจ ไมรับนิมน
 แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                 ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันเปนหมูได 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหต
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท
 ฉันเปนหมูได. 
      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอน
     ๘๑.๒. ข. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนห
 เรื่องน้ัน คือ คราวอาพาธ นี้สมัยใน
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังห
 ฉะนี้. 
                       เรื่องภิกษุอาพาธ จบ. 
            



      [๔๗๗] สมัยตอมาเปนฤดูท่ีชาวบานถวายจีวรกัน ประชาชนตกแตงภัตตาหารพรอม 
วจักใหครองจีวร ภิกษุท้ังหลายพา 

ิดข้ึน 

นฤดูถวายจีวร นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 
ลาย ดวยประการ 

    เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูทําจีวร 
ันทําจีวรฉันภตัตาหาร. ภิกษุ 

ปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว 
 

นฤดูถวายจีวร คราวทําจีวร นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 
าย ดวยประการ 

 เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวเดินทางไกล 
ับประชาชน คราวนั้นภิกษุ 

ะ พวกฉันจักไปบิณฑบาต. 

นญุาตวา ดูกรภิกษุ 

 ดวยจีวร แลวนมินตภิกษุท้ังหลายดวยต้ังใจวา ใหทานฉันแล
 กันรังเกียจ ไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว จีวรจึงเก
 เล็กนอย. ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในคราวท่ีถวายจวีรกัน เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๒ 
      ๘๑.๒. ค. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน 
 เรื่องน้ัน คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเป
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังห
 ฉะนี้. 
             เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูถวายจวีร จบ. 
            
      [๔๗๘] สมัยตอมา ประชาชนนิมนตภิกษุท้ังหลายผูชวยก
 ท้ังหลายพากันรังเกียจ ไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเ
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย
 ในคราวท่ีทําจีวรกัน เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๓ 
      ๘๑. ๒. ง. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน 
 เรื่องน้ัน คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเป
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหล
 ฉะนี้. 
              เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูทําจีวร จบ. 
            
      [๔๗๙] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายพากันเดินทางไกลไปก
 เหลานั้นไดบอกประชาชนพวกน้ันวา โปรดรอสักครูหนึ่งเถดิจ
      ประชาชนพวกน้ันกลาวนมินตอยางนี้วา นิมนตฉันท่ีนี้แหละ เจาขา. 
      ภิกษุท้ังหลายพากันรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมู พระผูมีพระภาคทรง 
 หามแลว แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอ
 ท้ังหลาย ในคราวท่ีเดินทางไกล เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๔ 
      ๘๑.๒. จ. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน 



 เรื่องน้ัน คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเปนฤดูถวายจีวร คราวท่ีทําจีวร คราวท่ีเดินทาง 

ยประการ 

 เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวโดยสารเรือ 
 ครั้งน้ันภิกษุพวกนั้น 

ดิจา พวกฉันจักไปบิณฑบาต. 

 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

นฤดูถวายจีวร คราวท่ีทําจีวร คราวท่ีเดิน 

 ดวยประการ 

 เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวประชุมใหญ 
ินทางมายังพระนคร 

าจากราชอาณาเขตตางๆ จึงนิมนต 

ราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนญุาตวา ดูกรภิกษุ 

นฤดูถวายจีวร คราวท่ีทําจีวร คราวท่ีเดิน 

 ดวยประการ 

 ไกล นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดว
 ฉะนี้. 
           เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวเดินทางไกล จบ. 
            
      [๔๘๐] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายโดยสารเรือไปกับประชาชน
 ไดบอกประชาชนพวกน้ันวา โปรดจอดเรือท่ีฝงสักครูหนึ่งเถ
      ประชาชนพวกน้ันกลาวนมินตอยางนี้วา นิมนตฉันท่ีนี้แหละ เจาขา. 
      ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรบันิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา
 ในคราวโดยสารเรือ เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๕ 
      ๘๑.๒. ฉ. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน 
 เรื่องน้ัน คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเป
 ทางไกล คราวท่ีโดยสารเรอืไป นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย
 ฉะนี้. 
           เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวโดยสารเรอื จบ. 
            
      [๔๘๑] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายท่ีจําพรรษาในทิศท้ังหลาย เด
 ราชคฤหเพื่อเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาค. ประชาชนเห็นภิกษุผูม
 ฉันภัตตาหาร. 
      ภิกษุท้ังหลายพากันรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรง 
 หามแลว แลวก
 ท้ังหลาย ในคราวประชุมใหญ เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๖ 
      ๘๑.๒. ช. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน 
 เรื่องน้ัน คือ คราวอาพาธ คราวท่ีเป
 ทางไกล คราวท่ีโดยสารเรอืไป คราวประชุมใหญ นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย
 ฉะนี้. 



            เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวประชุมใหญ จบ. 
             เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวภัตของสมณะ 

นามาคธราช 
ระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช 

ภัตตาหาร 

ว. 
าคถึงพุทธสํานัก. ครั้นแลวไดกราบทูลปราศรัยกับ 

ร 
นี ้

ั้งหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในคราวภัตของสมณะ เราอนุญาต 

อนุบัญญัติ ๗ 

ี่เปนฤดูถวายจีวร คราวท่ีทําจีวร คราวท่ีเดิน 
ี้สมัยใน 

ยประการ 

              ---------- 

ู คือ คราวท่ีมีภิกษุ ๔ รูป อันเขานิมนตดวยโภชนะ ๕ 
าฉันเปนหมู. 

      [๔๘๒] สมัยตอมา พระญาติรวมสายโลหติของพระเจาพิมพิสารจอมเส
 ทรงผนวชอยูในสํานักอาชีวก. คราวน้ันแล อาชีวกนั้นเขาเฝาพ
 ถึงพระราชสํานัก ครั้นแลวไดถวายพระพรวา ขอถวายพระพร อาตมภาพปรารถนาจะทํา
 เลี้ยงนักบวชท่ีถือลัทธิตางๆ. ทาวเธอตรัสวา พระคุณเจาผูเจริญ ถาพระคุณเจานิมนตภิกษุสงฆ 
 มีพระพุทธเจาเปนมุขใหฉันกอน ฉันจึงจะจัดทําถวายอยางนัน้ได. 
      จึงอาชีวกน้ันสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลาย อาราธนาวา ขอภิกษุท้ังหลายจงรับภัตตา- 
 *หารของขาพเจา เพื่อฉันในวันพรุงน้ี. 
      ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรบันิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมู พระผูมีพระภาคทรงหามแล
      จึงอาชีวกน้ันเขาไปเฝาพระผูมีพระภ
 พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหเปนท่ีระลึกถึงกันไปแลว ไดยืน ณ ท่ีควรสวนขาง 
 หนึ่งกราบทูลวา แมพระโคดมผูเจริญก็เปนบรรพชิต แมขาพเจาก็เปนบรรพชิต บรรพชิตคว
 รับอาหารของบรรพชิต ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงรับภัตตาหารของขาพเจาเพ่ือเสวยในวนัพรุง
 พรอมดวยภิกษุสงฆเถิด พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยอาการดุษณี. ครั้นอาชีวกน้ันทราบการทรงรับนิมนตของ 
 พระผูมีพระภาคแลว กลับไป. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท
 ใหฉันเปนหมูได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระ
      ๘๑.๒. ญ. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัย 
 ในเรื่องน้ัน คือ คราวอาพาธ คราวท
 ทางไกล คราวท่ีโดยสารเรอืไป คราวประชุมใหญ คราวภัตของสมณะ น
 เรื่องน้ัน. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดว
 ฉะนี้. 
           เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวภัตของสมณะ จบ. 
            
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๘๓] ท่ีช่ือวา ฉันเปนหม
 อยางใดอยางหนึ่ง แลวฉัน นี้ช่ือว
      บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนสมัย. 



      ท่ีช่ือวา คราวอาพาธ คือ โดยท่ีสุดแมเทาแตก ภิกษุคิดวาเปนคราวอาพาธแลวฉันได. 
อกฐินยังไมไดกรานกําหนดทายฤดูฝน ๑ 

 

ันได มาถึงแลวกฉ็ันได. 

แลวกฉ็ันได. 

าเปนคราวประชุมใหญ แลวฉันได. 

    ติกปาจิตตีย 
ําคัญวาฉันเปนหมู เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

ูปเท่ียวบิณฑบาต 
 ภัตเขาถวายเปนนิตย ๑ ภัตเขาถวายตามสลาก ๑ ภัตเขาถวาย 

ิด 

็ญใจ 

      ท่ีช่ือวา คราวท่ีเปนฤดูถวายจีวร คือ เมื่
 เดือน เมื่อกฐินกรานแลว ๕ เดือน ภิกษุคิดวาเปนคราวท่ีเปนฤดูถวายจวีร แลวฉันได. 
      ท่ีช่ือวา คราวท่ีทําจีวร คือ เมื่อภิกษุกําลังทําจีวรกันอยู ภิกษุคิดวาเปนคราวท่ีทําจีวร
 แลวฉันได. 
      ท่ีช่ือวา คราวเดินทางไกล คือ ภิกษุคิดวา จักเดินทางไปถึงก่ึงโยชน แลวฉันได 
 เมื่อจะไปก็ฉ
      ท่ีช่ือวา คราวโดยสารเรอืไป คือภิกษุคิดวา เราจักโดยสารเรือไปแลวฉันได เมื่อ 
 จะโดยสารไปก็ฉันได โดยสารกลับมา
      ท่ีช่ือวา คราวประชุมใหญ คือ คราวท่ีมีภิกษุ ๒-๓ รูปเท่ียวบิณฑบาตพอเลี้ยงกัน 
 แตเมื่อมีรูปท่ี ๔ มารวมดวย ไมพอเลี้ยงกัน ภิกษุคิดว
      ท่ีช่ือวา คราวภัตของสมณะ คือ คราวท่ีมีผูใดผูหน่ึงซ่ึงนับเนื่องวาเปนนักบวชทํา 
 ภัตตาหารถวาย ภิกษุคิดวาเปนคราวภัตของสมณะ แลวฉันได. 
      นอกจากสมัย ภิกษุรับวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืนกิน ตองอาบัติปาจิตตีย 
 ทุกๆ คํากลืน 
                           บทภาชนีย 
                       
      [๔๘๔] ฉันเปนหมู ภิกษุส
      ฉันเปนหมู ภิกษุสงสัย เวน
      ฉันเปนหมู ภิกษุสําคัญวามิใชฉันเปนหมู เวนไวแตสมัย ฉนั ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                            ทุกทุกกฏ 
      มิใชฉันเปนหมู ภิกษุสําคัญวาฉันเปนหมู ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      มิใชฉันเปนหมู ภิกษุสงส
                          ไมตองอาบัติ 
      มิใชฉันเปนหมู ภิกษุสําคัญวามิใชฉันเปนหมู ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๔๘๕] ภิกษุฉันในสมัย ๑ ภิกษุ ๒-๓ รูปฉันรวมกัน ๑ ภกิษุหลายร
 แลวประชุมฉันแหงเดียวกัน ๑
 ในปกษ ๑ ภัตเขาถวายในวันอโุบสถ ๑ ภัตเขาถวายในวันปาฏิบท ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชน
 เวนโภชนะ หา ๑ ภิกษุวิกลจรติ ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                          ---------- 
                    ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                         เรื่องบุรุษเข



      [๔๘๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน 
ชาชนไดจัดต้ังลําดับภัตตาหารอันประณีตไว ในพระนคร- 

ะชาชน 

า 
ส 

 

าจัดเตรียมไวมาก อาหาร 

ูมีพระภาค ทําประทักษิณหลีกไปแลว. ภิกษุท้ังหลาย 
ัน 

ึง 
 

ี่เขาจัดถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ. 

า กระผมนี้เปนกรรมกร 
- 

อรับแตนอยๆ. 

สามารถจะถวาย 

 เขตพระนครเวสาลี. ครั้งน้ัน ประ
 *เวสาลี. คราวน้ัน กรรมกรเข็ญใจคนหน่ึงดําริวา ทานน้ีจักไมเปนกุศลเล็กนอย เพราะปร
 พวกนี้ทําภัตตาหารโดยเคารพ ผิฉะนั้น เราควรทําภัตตาหารบาง ดังน้ันเขาจึงเขาไปหานาย 
 กิรปติกะบอกความจํานงวาคุณครับ กระผมปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุสงฆมีพระพุทธเจ
 เปนประมุข, ขอทานโปรดใหคาจางแกกระผม แมนายกิรปติกะนั้น ก็เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใ
 เขาจึงไดใหคาจางแกกรรมกรเข็ญใจน้ันเกินปกติ ฝายกรรมกรเข็ญใจน้ัน ไดเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหน่ึง ครั้นแลวไดกราบทูลอาราธนาวา 
 ขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงพระกรณุาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญ
 บุญกุศลและปติปราโมทย ในวันพรุงน้ีดวยเถดิ พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุสงฆหมูใหญนัก เธอจงทราบ. กรรมกรนั้นกราบทูลวา 
 ภิกษุสงฆหมูใหญก็ไมเปนไร พระพุทธเจาขา. ผลพุทราขาพระพุทธเจ
 ท่ีเปนเครื่องด่ืมเจือดวยพุทราจักบริบูรณ. 
      พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ. ครั้นเขาทราบการรับนิมนตของพระผูมี 
 พระภาคแลว ลุกจากท่ีนั่งถวายบังคมพระผ
 ทราบขาววา กรรมกรเข็ญใจผูหนึ่ง นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในว
 พรุงน้ี, อาหารท่ีเปนเครื่องด่ืมเจือดวยผลพุทราจักบริบูรณ เธอจึงเท่ียวบิณฑบาตฉันเสียแตเชา. 
 ชาวบานทราบขาววา กรรมกรเข็ญใจผูหนึ่งไดนิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข เขาจ
 นําของเค้ียวของฉันเปนอันมากไปชวยกรรมกรเข็ญใจ. สวนกรรมกรเข็ญใจผูนั้น สั่งใหตกแตง
 ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต โดยลวงราตรนีั้น แลวใหไปกราบทูลภัตตกาลแดพระผูมี 
 พระภาควา ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว. 
      ขณะนั้นแลเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงบาตรจีวรเสด็จไป 
 ยังท่ีอยูของกรรมกรเข็ญใจผูนั้น ประทับนั่งเหนือพุทธอาสนท
 จึงกรรมกรเข็ญใจผูนั้นอังคาสภิกษุท้ังหลายในโรงภัตตาหาร. 
      ภิกษุท้ังหลายพากันกลาวอยางนี้วา อาวโุส จงถวายแตนอยเถิด, จงถวายแตนอยเถิด. 
      กรรมกรกราบเรียนวา พระคุณเจาท้ังหลาย โปรดอยาเขาใจว
 เข็ญใจ แลวรับแตนอยๆ เลย เจาขา. ของเค้ียวของฉันกระผมไดจัดหาไวมากมาย ขอพระ
 *คุณเจาท้ังหลายไดโปรดเรียกรองตามประสงคเถิด เจาขา. 
      ภิกษุท้ังหลายตอบวา พวกฉันขอรับแตนอยๆ มิใชเพราะเหตุนั้นเลย เพราะพวกฉัน 
 เท่ียวบิณฑบาตฉันมาแตเชาแลวตางหาก ฉะนั้น พวกฉันจึงข
      ลําดับนั้นแล กรรมกรเข็ญใจผูนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจา 
 ผูเจริญท้ังหลาย อันขาพเจานิมนตไวแลว จึงไดฉันเสียในท่ีอื่นเลา? ขาพเจาไม
 ใหเพียงพอแกความตองการหรือ. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินเขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตาง 



 ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุท้ังหลายรับนิมนตไวในท่ีแหงหน่ึงแลวไฉนจึงไดฉันเสีย 

ลาย ขาววา พวกภิกษุรับ 
ียในท่ีอีกแหงหน่ึง จรงิหรือ? 

กษุท้ังหลาย โมฆบุรุษเหลาน้ันรับนิมนต 
งหน่ึงเลา การกระทําของโมฆบุรุษพวกน้ันนั่น 

ท่ี 

พระบัญญัติ 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

             เรื่องคิลานสมัย 
ึ่งอาพาธ. ภิกษุอีกรปูหน่ึง นําบิณฑบาตเขาไปถวาย 

า อาวุโส นิมนตฉันเถิด. 

 เธอฉันไมไดตามท่ีคาดหมาย. 

ุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
ุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันโภชนะ 

      พระอนุบัญญัติ ๑ 

นเรื่องน้ัน. 
าย ดวยประการ 

 ในท่ีอีกแหงหน่ึงเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังห
 นิมนตไวในท่ีแหงหน่ึงแลว ฉันเส
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิ
 ไวในท่ีแหงหน่ึงแลว ไฉนจึงไดฉันในท่ีอีกแห
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน
 เลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           
      ๘๒. ๓. ก. เปนปาจิตตีย เพราะโภชนะทีหลัง. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพ
 ฉะนี้. 
                       เรื่องบุรุษเข็ญใจ จบ. 
            
      [๔๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน
 ภิกษุผูอาพาธน้ัน แลวไดกลาวว
      ภิกษุอาพาธปฏิเสธวา ไมตอง อาวโุส ความหวังจะไดภัตตาหารของผมมีอยู. 
      พอเวลาสาย ทายกนําบิณฑบาตมาถวายภิกษุอาพาธน้ัน
 ภิกษุท้ังหลายจงึกราบทูลเน้ือความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                    ทรงอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลัง 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหต
 เกิดนั้น แลวรบัสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษ
 ทีหลังได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                   
      ๘๒. ๓. ข. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน 
 เรื่องน้ัน คือ คราวเปนไข, นี้สมัยใ
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหล
 ฉะนี้. 
                        เรื่องคิลานสมัย จบ. 



                        เรื่องจีวรทานสมัย 
วายจีวร ประชาชนพากันตกแตงภัตตาหารพรอม 
า พวกขาพเจาจักนิมนตใหทานฉันแลวจักใหครองจีวร 

แลว 
ภาค 

ายจวีร, นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 
าย ดวยประการ 

            เรื่องจีวรกาลสมัย 
ภิกษุท้ังหลาย ผูทําจีวรฉันภัตตาหาร. ภิกษุท้ังหลาย 

ชนะทีหลงั พระผูมีพระภาคทรงหามแลว. ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
ํา 

วายจวีร คราวท่ีทําจีวร, นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 
าย ดวยประการ 

       เรื่องวิกัปภัตตาหารท่ีหวังวาจะได 
ะผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงบาตรจีวร 

ตระกูลแหงหนึ่ง ครั้นแลวประทับนั่งเหนือ 
และทาน 

ราะความหวังจะไดภัตตาหารของ 

      [๔๘๘] สมัยนั้นแล เปนคราวท่ีถ
 ดวยจีวร แลวนมินตภิกษุท้ังหลายว
 ภิกษุท้ังหลาย รังเกียจวาไมรบันิมนตดวยอางวา โภชนะทีหลังพระผูมีพระภาคทรงหาม
 จีวรจงึเกิดข้ึนเล็กนอย. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระ
 ทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในคราวท่ีถวายจวีรกัน เราอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลังได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๒ 
      ๘๒. ๓. ค. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน 
 เรื่องน้ัน คือ คราวเปนไข คราวท่ีถว
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหล
 ฉะนี้. 
                       เรื่องจีวรทานสมัย จบ. 
            
      [๔๘๙] ตอมาอีก ประชาชนนิมนต
 รังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวาโภ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในคราวท่ีท
 จีวรกัน เราอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลังได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๓ 
      ๘๒. ๓. ง. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน 
 เรื่องน้ัน คือ คราวเปนไข คราวท่ีถ
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหล
 ฉะนี้. 
                       เรื่องจีวรกาลสมยั จบ. 
            
      [๔๙๐] ครั้งน้ันแลเปนเวลาเชา พร
 มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เสด็จเขาสู
 พุทธอาสนท่ีเขาปูลาดถวาย. จึงชาวบานเหลาน้ันไดถวายโภชนาหารแดพระผูมีพระภาค
 พระอานนท ทานพระอานนทรังเกียจ ไมรับประเคน. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังวา รับเถิด อานนท. 
      พระอานนทกราบทูลวา ไมควร พระพุทธเจาขา, เพ
 ขาพระพุทธเจามีอยู. 
      พระผูมีพระภาครับส่ังวา อานนท ถาเชนนั้น เธอจึงวิกัปแลวรับเถิด. 



      ครั้นแลวพระองคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น 
าหารท่ีหวังวาจะไดแลว 

. 
ังวาจะได จบ. 

นิมนตดวยโภชนะ ๕ อยางใด 
 ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหน่ึงอื่นนี่ช่ือวา โภชนะ 

า คราวเปนไข คือ ไมสามารถจะเปนผูนั่งบนอาสนะอันเดียวฉันจนอิ่มได. 
. 

ื่อภิกษุท้ังหลายกําลังทําจีวรกนัอยู 

ุกกฏ. ฉัน ตอง 

ษุสําคัญวาโภชนะทีหลัง เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติ 

ทีหลัง ภิกษุสําคัญวามิใชโภชนะทีหลัง เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติ 

ชนะทีหลัง ภิกษุสําคัญวาโภชนะทีหลัง ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
ุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

ไมตองอาบัติ. 

ิมนต 

 แลวรับสั่งกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหวิกัปภัตต
 ฉันโภชนะทีหลังได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลภกิษุพึงวิกัปอยางน้ี:- 
                         คําวิกัปภัตตาหาร 
      ขาพเจาใหภัตตาหารท่ีหวงัวาจะไดของขาพเจา แกทานผูมีช่ือนี้
                 เรื่องวิกัปภัตตาหารท่ีหว
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๙๑] ท่ีช่ือวา โภชนะทีหลัง ความวา ภิกษุรับ
 อยางหน่ึงไวแลว เวนโภชนะน้ัน
 ทีหลัง. 
      บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนสมัย. 
      ท่ีช่ือว
      ภิกษุคิดวาเปนคราวอาพาธ แลวฉันได
      ท่ีช่ือวา คราวท่ีถวายจวีร คือ เมื่อกฐินยังไมไดกราน ไดทายฤดูฝน ๑ เดือน เมื่อ 
 กฐินกรานแลว เปน ๕ เดือน. 
      ภิกษุคิดวาเปนคราวท่ีถวายจีวร แลวฉันได. 
      ท่ีช่ือวา คราวท่ีทําจีวร คือ เม
      ภิกษุคิดวา เปนคราวท่ีทําจีวรกัน แลวฉันได. 
      เวนไวแตสมัย ภิกษุรับประเคนไวดวยต้ังใจวาจักฉัน ตองอาบัติท
 อาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน. 
                           บทภาชนีย 
                           ติกปาจิตตีย 
      [๔๙๒] โภชนะทีหลัง ภิก
 ปาจิตตีย. 
      โภชนะทีหลัง ภิกษุสงสัย เวนไวแตสมัย ฉนั ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      โภชนะ
 ปาจิตตีย. 
                            ทุกทุกกฏ 
      ไมใชโภ
      ไมใชโภชนะทีหลัง ภิกษ
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมใชโภชนะทีหลัง ภิกษุสําคัญวามิใชโภชนะทีหลัง ... 
                          อนาปตติวาร 
      [๔๙๓] ภิกษุฉันในสมัย ๑ ภิกษุวิกัปแลวฉนั ๑ ภิกษุฉันบิณฑบาตท่ีรับน



 ไว ๒-๓ แหงรวมกัน ๑ ภิกษุฉันตามลําดับท่ีรับนิมนต ๑ ภิกษุรับนิมนตชาวบานท้ังมวล 
เหลาแลวฉัน 

 
ทุกชนิด 

ช่ือกาณมาตา 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

ี. ครั้งน้ัน อุบาสิกาช่ือกาณมาตาเปนสตรีผูมีศรัทธา 
ไป 

ณา 
ป 

 

แมกาณากลับ. 

 ภิกษุผูถอืเท่ียวบิณฑบาตรูปหน่ึง ไดเขามาถึงบานอุบาสิกา 
ลวไดบอก 

ากาณมาตา 
ก็ไดสั่ง 

 แลวฉัน ณ ท่ีแหงใดแหงหน่ึงในตําบลบานน้ัน ๑ ภิกษุรับนิมนตหมูประชาชนทุก
 ณ ท่ีแหงใดแหงหน่ึงในประชาชนหมูนั้น ๑ ภิกษุถูกเขานิมนต แตบอกวา จักรับภิกษา ๑ 
 ภัตตาหารท่ีเขาถวายเปนนิตย ๑ ภัตตาหารท่ีเขาถวายดวยสลาก ๑ ภัตตาหารท่ีเขาถวายในปกษ ๑
 ภัตตาหารท่ีเขาถวายในวันอโุบสถ ๑ ภัตตาหารท่ีเขาถวายในวันปาฏิบท ๑ ภิกษุฉันอาหาร
 เวนโภชนะหา ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                          ---------- 
                    ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                     เรื่องอุบาสิกา
      [๔๙๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถ
 เลื่อมใส ไดยกบุตรีช่ือกาณาใหแกชายผูหนึ่งในตําบลบานหมูหนึ่ง ครั้งน้ัน นางกาณาได
 เรือนมารดาดวยธุระบางอยาง ฝายสามีของนางกาณาไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา แมกา
 จงกลับมา, ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับ จึงอุบาสิกาช่ือกาณมาตาคิดวา การท่ีบุตรีจะกลับไ
 มือเปลา ดูกระไรอยู จงึไดทอดขนม เมื่อขนมสุกแลว ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตรูปหน่ึงไดเขามา 
 ถึงบานอุบาสิกากาณมาตา จึงอุบาสิกากาณมาตาส่ังใหถวายขนมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปน้ันออก
 ไปแลว ไดบอกแกภิกษุรูปอื่น นางก็ไดสั่งใหถวายขนมแมแกภิกษุรูปนั้น ภกิษุรูปนั้นออก 
 ไปแลว ไดบอกแกภิกษุรูปอื่น นางก็ไดสั่งใหถวายขนมแมแกภิกษุรูปนั้น ขนมตามท่ีจัดไวได 
 หมดสิ้นแลว. 
      แมคราวท่ีสอง สามีของนางกาณาก็ไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา แมกาณาจงกลับมา 
 ฉันปรารถนาให
      แมคราวท่ีสอง อุบาสิกากาณมาตาก็คิดวา การท่ีบุตรีจะกลับไปมือเปลาดูกระไรอยู 
 จึงไดทอดขนม เมื่อขนมสุกแลว
 กาณมาตา จึงอุบาสิกากาณมาตาไดสั่งใหถวายขนมแกภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นออกไปแ
 แกภิกษุรูปอื่น นางก็ไดสั่งใหถวายขนมแมแกภิกษุรูปน้ัน ขนมตามท่ีจัดไวไดหมดสิ้นแลว. 
      แมคราวท่ีสาม สามีของนางกาณาก็ไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา แมกาณาจงกลับมา 
 ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับมา ถาแมกาณาไมกลับ ฉันจักนําหญิงอื่นมาเปนภรรยา. 
      แมคราวท่ีสาม อุบาสิกากาณมาตาก็คิดวา การท่ีบุตรีจะกลับไปมือเปลาดูกระไรอยู จงึ 
 ไดทอดขนม เมื่อขนมสุกแลว ภิกษุผูถือเท่ียวบิณฑบาตรูปหนึ่งไดเขามาถึงบานอุบาสิก
 จึงอุบาสิกากาณมาตาส่ังใหถวายขนมแกภิกษุรูปนั้นๆ ออกไปแลวไดบอกภิกษุรูปอื่น นาง
 ใหถวายขนมแมแกภิกษุรูปน้ันๆ ออกไปแลว ไดบอกแกภิกษุรูปอื่น นางก็ไดสั่งใหถวายขนม 
 แมแกภิกษุรูปน้ัน ขนมตามท่ีจัดไวไดหมดสิน้แลว. 
      ครั้นสามีของนางกาณานําหญิงอื่นมาเปนภรรยาแลว พอนางกาณาทราบขาววา สามีได 



 นําหญิงอื่นมาเปนภรรยา นางไดยืนรองไหอยู. 
      ขณะนั้นแลเปนเวลาเชา, พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงบาตรจีวร เสด็จ 
 เขาไปถึงบานอุบาสิกากาณมาตา. ครั้นแลวไดประทับนั่งเหนือพุทธอาสนท่ีเขาปูลาดถวาย. 

 
านี้ 

ทรงช้ีแจง 
 

       เรื่องพอคา 
กหนึ่งประสงคจะเดินทางไปยังถิ่นตะวันตก 

ูถือเท่ียวบิณฑบาตรูปหน่ึง ไดเขาไปบิณฑบาตถึงพวกพอคาเกวียน 
ื่น 

ก 

ทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
ไปภาย 

ําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
ุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก 

 

 
วาม 

      ทันใดอุบาสิกากาณมาตาไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน
 ขางหน่ึง พระผูมีพระภาคตรัสถามอุบาสิกากาณมาตาผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงวา นางกาณ
 รองไหทําไม? จึงอุบาสิกากาณมาตากราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
 ใหอุบาสิกากาณมาตาเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ทรงลุกจากท่ีประทับ
 เสด็จกลับ. 
                    เรื่องอุบาสิกาช่ือกาณมาตา จบ. 
                    
      [๔๙๕] ก็โดยสมัยนั้นแล พอคาเกวียนพว
 จากพระนครราชคฤห ภิกษุผ
 หมูนั้น อุบาสกคนหน่ึงไดสั่งใหถวายขาวสัตตุแกภิกษุนั้นๆ ออกไปแลวไดบอกแกภิกษุรูปอ
 อุบาสกก็ไดสั่งใหถวายขาวสัตตุแมแกภิกษุรูปนั้นๆ ออกไปแลว ไดบอกแกภกิษุรูปอื่น อุบาสก 
 ก็ไดสั่งใหถวายขาวสัตตุแกภิกษุรูปน้ัน เสบียงตามท่ีเขาไดจัดเตรียมไวไดหมดสิ้นแลว จงึอุบาส
 นั้นไดบอกแกคนพวกนั้นวา วันนี้ทานท้ังหลายจงรอกอน เพราะเสบียงตามท่ีเราไดจัดเตรียมไว 
 ไดถวายพระคุณเจาท้ังหลายไปหมดแลว ขาพเจาจักจัดเตรียมเสบียงกอน 
      คนพวกนั้นกลาววา พวกกระผมไมสามารถจะคอยได ขอรับ เพราะพวกพอคาเกวียน 
 เริ่มเดินทางแลว ดังน้ี แลวไดพากันไป. 
      เมื่ออุบาสกน้ันตระเตรียมเสบียงเสร็จแลว เดินทางไปภายหลัง พวกโจรไดแยงชิง. 
      ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพน
 จึงไดรับอยางไมรูประมาณ อุบาสกน้ีถวายเสบียงแกพระสมณะเหลาน้ีแลว จึงเดินทาง
 หลังไดถูกพวกโจรแยงชิง. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเนื้อความนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงท
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวตรัสวา ดูกรภิกษ
 ภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความ
 สําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อ 
 ปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความ
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อค
 ต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวนิัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 



                           พระบัญญัติ 
      ๘๓. ๔. อน่ึง เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผูเขาไปสูตระกูล ดวยขนมก็ดี 
 ดวยสัตตุผงก็ด ีเพื่อนําไปไดตามปรารถนา ภิกษุผูตองการพึงรับไดเต็ม ๒-๓ บาตร 

ั้นแลว 

ูเขาไปสูตระกูล ความวา ท่ีช่ือวาตระกูล ไดแก 
ะกูลพราหมณ ตระกูลแพศย ตระกูลศูทร. 

ารเปนของ 

เทาใด จงรับไปเทาน้ัน. 

ร ความวา พึงรับไดเต็ม ๒ บาตร ๓ บาตร. 
บเกินกวากําหนดน้ัน ตองอาบัติปาจิตตีย ครั้น 

นกระผมรับเต็ม 
 

ียม 

     ติกปาจิตตีย 
 บาตร ภิกษุสําคัญวาเกิน รับ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
กษุสงสัย รับ, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ร ภิกษุสงสัย รบั ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ถารับยิ่งกวาน้ันเปนปาจิตตีย ครั้นรับเต็ม ๒-๓ บาตรแลว นําออกจากท่ีน
 พึงแบงปนกับภิกษุท้ังหลายน้ี เปนสามีจิกรรมในเรื่องน้ัน. 
                       เรื่องพอคาเกวียน จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๔๙๖] คําวา อนึ่ง ... เฉพาะภิกษุผ
 ตระกูล ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตร
      บทวา ผูเขาไป คือผูเขาไปในตระกูลนั้น. 
      ท่ีช่ือวา ขนม ไดแก ของกินชนิดใดชนิดหนึ่งท่ีเขาจัดเตรียมไว เพื่อตองก
 กํานัล. 
      ท่ีช่ือวา สัตตุผง ไดแก ของกินอยางใดอยางหน่ึงท่ีเขาจัดเตรียมไวเพือ่ตองการเปน 
 เสบียง. 
      คําวา เขาปวารณา  ... เพื่อนําไปไดตามปรารถนา คือ เขาปวารณาไววา ทาน 
 ประสงค
      บทวา ผูตองการ คือ ผูอยากได. 
      บทวา พึงรับไดเต็ม ๒-๓ บาต
      คําวา ถารับยิ่งกวาน้ัน ความวา รั
 รับเต็ม ๒-๓ บาตรแลว ออกจากท่ีนั้นไปพบภิกษุแลวพึงบอกวา ณ สถานท่ีโน
 ๒-๓ บาตรแลว ทานอยารับ ณ ท่ีนั้นเลย ถาพบแลวไมบอก ตองอาบัติทุกกฏ ถาเม่ือบอก
 แลว ภิกษุผูรับบอกยังขืนรับ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      คําวา นําออกจากท่ีนั้นแลว พึงแบงปนกับภิกษุท้ังหลาย คือนําไปสูโรงฉันแลว 
 พึงแบงปนกัน. 
      บทวา นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องน้ัน หมายความวา นี้เปนการถูกตองตามธรรมเน
 ในเรื่องน้ัน. 
                           บทภาชนีย 
                      
      [๔๙๗] ของเต็มเกิน ๒-๓
      ของเต็มเกิน ๒-๓ บาตร ภิ
      ของเต็มเกิน ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาหยอน รับ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                            ทุกทุกกฏ 
      ของหยอนกวา ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาเกิน รับ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ของหยอนกวา ๒-๓ บาต



                          ไมตองอาบัติ 
      ของหยอนกวา ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาหยอน รับ ไมตองอาบัติ. 

 เขาไมได 
ารเปนของกํานัล ๑ เขาไมไดถวายของท่ีเตรียมไวเพื่อตองการเปน 

ื่อตองการเปน 

------- 

ลายรูป 
เจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พราหมณคนหนึ่ง นิมนตภกิษุท้ังหลาย 
ก็ 

ท้ังหลาย 

อกี 

ง 
งอื่นอีกเลา ขาพเจาไมมีกําลังพอจะถวายใหพอแกความตองการ 

.. ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุท้ังหลายฉันเสร็จ หามภัตแลว จึงไดฉัน ณ 

หลาย ขาววา ภิกษุท้ังหลาย 
ท่ีแหงอื่นอีก จริงหรอื? 

กษุท้ังหลาย ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ัน 
า การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น 

                          อนาปตติวาร 
      [๔๙๘] ภิกษุรับเต็ม ๒-๓ บาตร ๑ ภิกษุรับหยอนกวา ๒-๓ บาตร ๑
 ถวายของท่ีเตรยีมไวเพื่อตองก
 เสบียง ๑ เขาถวายของท่ีเหลือจากท่ีเขาเตรียมไวเพื่อตองการเปนของกํานัลหรือเพ
 เสบียง เมื่อเขาระงับการไปแลวถวาย ๑ รับของพวกญาติ ๑ รับของคนปวารณา ๑ รับเพื่อ 
 ประโยชนแกภิกษุอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 
 ไมตองอาบัติแล. 
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                          ---
                    ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                        เรื่องภิกษุห
      [๔๙๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ใหฉัน. ภิกษุท้ังหลายฉันเสรจ็ หามภัตแลว ไปสูตระกูลญาติ. บางพวกก็ฉันอีก บางพวก
 รับบิณฑบาตไป. หลังจากเลี้ยงพระแลว พราหมณไดกลาวเชิญชวนพวกเพื่อนบานวา ทาน
 ขาพเจาเลี้ยงภิกษุใหอิ่มหนําแลว มาเถิด ขาพเจาจักเลี้ยงทานท้ังหลายใหอิ่มหนําบาง. 
      พวกเพื่อนบานพากันกลาวแยงอยางนี้วา ทานจักเลี้ยงพวกขาพเจาใหอิ่มไดอยางไร แม 
 ภิกษุท้ังหลายท่ีทานนิมนตใหฉันแลว ยังตองไปท่ีเรือนของพวกขาพเจา บางพวกก็ฉัน
 บางพวกก็รับบิณฑบาตไป. 
      จึงพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระคุณเจาผูเจริญท้ังหลาย ฉันท่ีเรือนขอ
 เราแลว ไฉนจงึไดฉัน ณ ท่ีแห
 หรือ 
      ภิกษุท้ังหลาย ไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนพวกมัก 
 นอย .
 ท่ีแหงอื่นอีกเลา ... แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ัง
 ฉันเสร็จ หามภัตแลว ยังฉัน ณ 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิ
 ฉันเสร็จ หามภัตแลว จึงไดฉนั ณ ท่ีแหงอื่นอีกเล



 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อม 

      พระบัญญัติ 

จิตตีย. 
ลาย ดวยประการ 

             เรื่องอาหารเดน 
ายนําบิณฑบาตอันประณีตไปถวายพวกภิกษุอาพาธ. 

ระสงค. ภิกษุท้ังหลายจึงท้ิงบิณฑบาตเหลาน้ันเสีย. 

ธหรือ? 

งทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
ุท้ังหลาย เราอนุญาตใหฉันอาหารอนั 

ั่นพอแลว. 

ิใชเดน เปนปาจิตตีย. 

าผูใด คือผูเชนใด ... . 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

หญาคา. 
มภัต 

ถวาย ๑ ภกิษุหามเสีย ๑. 

 ใสแลว ... . 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                     
      ๘๔. ๕. ก. อน่ึง ภิกษุใดฉันเสร็จ หามภัตแลว เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของ 
 เค้ียวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี เปนปา
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังห
 ฉะนี้. 
                       เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
            
      [๕๐๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุท้ังหล
 พระภิกษุอาพาธฉันไมไดดังใจป
      พระผูมีพระภาคทรงสดับเสียงนกการองเกรียวกราว ครัน้แลวไดรับสั่งถามทานพระ 
 อานนทวา ดูกรอานนท เสียงนกการองเกรียวกราวน้ัน อะไรกันหนอ. 
      จึงทานพระอานนทกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
      ภ. ดูกรอานนท ก็ภิกษุท้ังหลายฉันอาหารอนัเปนเดนของภิกษุอาพา
      อา. มิไดฉัน พระพุทธเจาขา. 
                 ทรงอนุญาตใหฉันอาหารเปนเดนภิกษุไข 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทร
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษ
 เปนเดนของภิกษุผูอาพาธและมิใชผูอาพาธได แตพึงทําใหเปนเดน อยางนี้วา ท้ังหมดน
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๘๔. ๕. ข. อนึ่ง ภิกษุใดฉันเสร็จแลว หามภัตแลว เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี 
 ซึ่งของเค้ียวก็ด ีซึ่งของฉันก็ดี อันม
                       เรื่องอาหารเดน จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๐๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความว
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ฉันเสร็จ คือ ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหน่ึง โดยท่ีสุดแมดวยปลาย
                          ลักษณะหา
      ท่ีช่ือวา หามภัตแลว คือ กําลังฉันอาหารอยู ๑ ทายกนําโภชนะมาถวายอีก ๑ 
 ทายกอยูในหัตถบาส ๑ ทายกนอม



                       ลักษณะของไมเปนเดน 
      ท่ีช่ือวา มิใชเดน คือ ของท่ียังมิไดทําใหเปนกัปปยะ ๑ ภิกษุมิไดรับประเคน ๑ 

ส ๑ ภิกษุฉันยังไมเสร็จทํา ๑ ภิกษุฉันเสร็จ หาม 
ชเปน 

นกัปปยะแลว ๑ ภิกษุรับประเคนแลว ๑ ภิกษุ 
ุฉันแลว ๑ ทํา ๑ ฉันเสร็จหามภัตแลว ยงัไมลุก 

นเดน. 

. 

ือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ ปลา ๑ 

กลืน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน 

ิกษุสําคัญวา ไมเปนเดน เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ียว 
าจิตตีย. 

นของท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เพื่อประสงคเปนอาหาร, 

ุสําคัญวามิใชเดน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
. 

าบัติ. 

ไวดวยต้ังใจวาจกัใหทําเปนเดน 
ะโยชนแกภิกษุอื่น ๑ ฉันอาหารท่ีเหลือของภกิษุอาพาธ ๑ 

 ภิกษุมิไดยกข้ึนสงให ๑ ทํานอกหัตถบา
 ภัตแลว ลุกจากอาสนะแลว ทํา ๑ ภิกษุมิไดพูดวา ท้ังหมดน่ันพอแลว ๑ ของน้ันมิใ
 เดนภิกษุอาพาธ ๑ นี้ช่ือวา มิใชเดน. 
                        ลักษณะของเปนเดน 
      ท่ีช่ือวา เปนเดน คือ ของท่ีทําใหเป
 ยกข้ึนสงให ๑ ทําในหัตถบาส ๑ ภิกษ
 จากอาสนะ ทํา ๑ ภิกษุพูดวา ท้ังหมดนั่นพอแลว ๑ เปนเดนภิกษุอาพาธ ๑ นี้ช่ือวา เป
                         ลักษณะของเค้ียว 
      ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะหา ๑ ของท่ีเปนยามกาลิก ๑ สัตตาหกาลิก ๑ 
 ยาวชีวิก ๑ นอกน้ันช่ือวา ของเค้ียว
                          ลักษณะของฉัน 
      ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ ค
 เนื้อ ๑. 
      ภิกษุรับประเคนดวยต้ังใจวา จักเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ขณะ
                           บทภาชนีย 
                           ติกปาจิตตีย 
      [๕๐๒] ของไมเปนเดน ภ
 ก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ตองอาบัติป
      ของไมเปนเดน ภิกษุสงสัย เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ียวก็ด ีซึ่งของฉันก็ดี ตอง 
 อาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุรับประเค
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ขณะกลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน. 
      ของเปนเดน ภิกษ
      ของเปนเดน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ
                          ไมตองอาบัติ 
      ของเปนเดน ภิกษุสําคัญวาเปนเดน ... ไมตองอ
                          อนาปตติวาร 
      [๕๐๓] ภิกษุใหทําเปนเดนแลวฉัน ๑, ภิกษุรับประเคน
 แลวจึงฉัน ๑ ภกิษุรับไปเพ่ือปร



 ฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ในเม่ือมีเหตุอันสมควร ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิ- 
 *กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                          ---------- 
                    ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                         เรื่องภิกษุ ๒ รปู 

าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
สาวัตถี. ครั้งน้ัน ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปยังพระนครสาวัตถ ี

ทาน 

า 

บิณฑบาตน้ัน. 
าเปนผูท่ีทานควร 

ย. บรรดาภิกษุผูมักนอย ตางก ็
าภิกษุผูฉันเสร็จหามภัตแลวดวยโภชนะ 

เธอนําไปปวารณาภิกษุผูฉัน 
นมิใชเดนจริงหรือ? 

ูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดนําไปปวารณาภิกษุ 
เลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ 

      [๕๐๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนคร
 ในโกศลชนบท. ภิกษุรูปหน่ึงประพฤติอนาจาร. ภิกษุผูเปนเพื่อนจึงเตือนเธอวา อาวโุส 
 อยาไดทําอยางนั้น เพราะมันไมสมควร. เธอไดผูกใจเจ็บในภิกษุเพื่อนนั้น. ครั้นภิกษุ ๒ รูปนั้น 
 ไปถึงพระนครสาวัตถีแลว พอดีเวลานั้นในพระนครสาวัตถีมีสังฆภัตของประชาชนหมูหนึ่ง. 
 ภิกษุผูเปนเพื่อนฉันเสร็จหามภัตแลว. ภิกษุรปูท่ีผูกใจเจ็บไปสูตระกูลญาติรับบิณฑบาตมาแลวเข
 ไปหาภิกษุท่ีเปนเพื่อนน้ัน. ครั้นแลวไดกลาวคําน้ีกะเธอวา อาวุโส นิมนตฉัน. 
      ภิกษุผูเปนเพ่ือนปฏิเสธวา พอแลว อาวโุส ผมบริบูรณแลว. 
      รูปท่ีผูกใจเจ็บแคนไควา อาวุโส บิณฑบาตอรอย นิมนตฉันเถิด. 
      ครั้นภิกษุผูเปนเพื่อนถูกภิกษุผูผูกใจเจ็บนั้นแคนไค จึงไดฉัน
      รูปท่ีผูกใจเจ็บจึงพูดตอวาภิกษุผูเปนเพื่อนวา อาวุโส ทานไดสําคัญผมว
 วากลาว ทานเองฉันเสรจ็หามภัตแลว ยังฉันโภชนะอันมิใชเดนได. 
      ภิกษุผูเปนเพ่ือนคานวา อาวุโส ทานควรบอกมิใชหรือ 
      รูปท่ีผูกใจเจ็บพูดแยงวา อาวุโส ทานตองถามมิใชหรือ 
      ครั้นแลวภิกษุผูเปนเพื่อนไดแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลา
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดนําไปปวารณ
 อันมิใชเดนเลา ... แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา
 เสร็จหามภัตแลวดวยโภชนะอั
      ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ด
 ผูฉันเสร็จหามภัตแลวโดยโภชนะอันมิใชเดน
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... . 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๕๘.๖. อน่ึง ภิกษุใดรูอยู เพงจะหาโทษให นําไปปวารณาภิกษุผูฉันเสร็จ 



 หามภัตแลว ดวยของเค้ียวก็ดี ดวยของฉันก็ดี อันมิใชเดน บอกวา นิมนตเถิด 

า ผูใด คือ ผูเชนใด ... . 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

โภชนะ ๕ อยางใดอยางหน่ึง โดยท่ีสุด แมฉันดวยปลาย 

า หามภัตแลว คือ กําลังฉันอาหารอยู ๑ ทายกนําโภชนะมาถวายอีก ๑ 
ถวาย ๑ ภกิษุหามเสีย ๑. 

ุมิไดรับประเคน ๑ 
บาส ๑ ภิกษุยังฉันไมเสร็จทํา ๑ ภิกษุฉันเสร็จ หามภตั 

นเดน 

ะ ๕ ของท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก 

โภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ. 
วา จงรับของตามท่ีตองการ. 

ทวงซํ้า จักเตือนซํ้า 

ค้ียว จักฉัน ภิกษุผูนําไป ตองอาบัติทุกกฏ. 
บัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน เมื่อภิกษุนั้นฉันเสร็จ ภิกษุ 

ําคัญวาหามภัตแลว นําไปปวารณาดวยของเค้ียวก็ดี ของ 
ิปาจิตตีย. 

 ภิกษุ เค้ียวก็ตาม ฉันก็ตาม พอเธอฉันแลว เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องภิกษุ ๒ รูป จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๐๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความว
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ภิกษุ หมายถึงภิกษุรปูอื่น. 
      ท่ีช่ือวา ฉันเสร็จ คือ ฉัน
 หญาคา. 
                          ลักษณะหามภัต 
      ท่ีช่ือว
 ทายกอยูในหัตถบาส ๑ ทายกนอม
                        ลักษณะของมิใชเดน 
      ท่ีช่ือวา มิใชเดน คือ ของท่ียังมิไดทําใหเปนกัปปยะ ๑ ภิกษ
 ภิกษุมิไดยกข้ึนสงให ๑ ทํานอกหัตถ
 แลว ลุกจากอาสนะแลว ทํา ๑ ภิกษุมิไดพูดวาท้ังหมดน่ันพอแลว ๑ ของน้ันมิใชเป
 ภิกษุอาพาธ ๑ นี้ช่ือวา มิใชเดน. 
                         ลักษณะของเค้ียว 
      ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือเวนโภชน
 นอกนั้นช่ือวา ของเค้ียว. 
                          ลักษณะของฉัน 
      ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแก
      บทวา นําไปปวารณา คือ บอก
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรอืรูปอื่นบอกเธอ หรือภิกษุนั้นบอก. 
      ท่ีช่ือวา เพงจะหาโทษให คือ เพงเล็งวา จักทวง จักเตือน จกั
 ซึ่งภิกษุนี้ จักทําใหเปนผูเกอ ดวยโทษขอนี้. 
      ภิกษุนําไป ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุรับไวตามคําของเธอดวยต้ังใจวา จักเ
      ขณะกลืน ภิกษุผูนําไป ตองอา
 ผูนําไป ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
      [๕๐๖] หามภัตแลว ภิกษุส
 ฉันก็ดี อันมิใชเดน ตองอาบัต



      หามภัตแลว ภิกษุสงสัย นาํไปปวารณาดวยของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี อันมใิชเดน 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      หามภัตแลว ภิกษุสําคัญวายังมิไดหามภัต นําไปปวารณาดวยของเค้ียวกด็ี ของฉันก็ดี 

อาบัติ. 

ุผูนําไปดวยต้ังใจวา จักเค้ียว จักฉัน ภิกษุผูนาํไป ตองอาบัติ 

หามภัต ภิกษุสําคัญวา หามภัตแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

ทําเปนเดนแลวจึงฉัน 
ําไปเพ่ือประโยชนแกภิกษุอื่น ๑ ภิกษุใหอาหารท่ีเหลือของ 

ชีวิก ๑ 

ัคคีย 
าประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน 

ตพระนครราชคฤห. ครั้งน้ัน ในพระนครราชคฤหมี 
ตรส- 
ระ 

ต 

ื่องน้ันแกพระฉัพพัคคีย. 

ตรสวัคคียจึงไดฉันอาหารใน 
ุท้ังหลาย. 

 อันมิใชเดน ไมตอง
      ภิกษุนํายามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ไปเพ่ือประสงคเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุรับไวตามคําของภิกษ
 ทุกกฏ. 
      ขณะกลืน ภิกษุผูนําไปตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน. 
      ยังมิได
      ยังมิไดหามภัต ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ยังมิไดหามภัต ภิกษุสําคัญวายังมิไดหามภตั ... ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๕๐๗] ภิกษุใหทําเปนเดนแลวให ๑ ภิกษุใหดวยบอกวา จงให
 เถิด ๑ ภิกษุใหดวยบอกวา จงน
 ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุใหดวยบอกวา ในเม่ือมีเหตุสมควร จงฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาว
 ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                          ---------- 
                    ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                       เรื่องพระสัตตรสว
      [๕๐๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต เข
 มหรสพบนยอดเขา. พระสัตตรสวัคคียไดไปดูมหรสพบนยอดเขา. ประชาชนเห็นพระสัต
 *วัคคีย จึงนิมนตใหสรงนํ้า ใหลูบไลของหอม ใหฉันอาหารแลวไดถวายของเค้ียวไปดวย. พ
 สัตตรสวัคคียนําของเค้ียวไปถึงอารามแลวไดกลาวคําน้ีกะพระฉัพพัคคียวา อาวุโสท้ังหลายนิมน
 รับของเค้ียวไปขบฉันเถิด. 
      พระฉัพพัคคียถามวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานไดของเค้ียวมาจากไหน? 
      พระสัตตรสวัคคียไดแจงเร
      ฉ. อาวุโสท้ังหลาย ก็พวกทานฉันอาหารในเวลาวิกาลหรอื 
      ส. เปนอยางนั้น อาวุโสท้ังหลาย. 
      พระฉัพพัคคียจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสัต
 เวลาวิกาลเลา แลวแจงเรือ่งน้ันแกภิกษ
      บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสัตตรสวัคคียจึงได 



 ฉันอาหารในเวลาวิกาลเลา ... แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 

ขาววา พวกเธอฉัน 

ญัติสิกขาบท 
ุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดฉัน 

อน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ี 

ิภังค 
 คือ ผูเชนใด ... . 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

 ๕ ของท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก 

 จักเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย 

 ติกะปาจิตตีย 
ัญวา เวลาวิกาล เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ียวกด็ี ซึ่ง 
. 

ิตตีย. 

 สัตตาหกาลิก ยาวชีวิกไว เพื่อประสงคเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ. 

                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระสัตตรสวัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อาหารในเวลาวิกาล จริงหรอื? 
      พระสัตตรสวัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบ
 อาหารในเวลาวิกาลเลา การกระทําของพวกเธ
 ยังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... . 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๘๖. ๗. อน่ึง ภิกษุใด เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ียวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ใน 
 เวลาวิกาล เปนปาจิตตีย. 
                     เรื่องพระสัตตรสวัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทว
      [๕๐๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา เวลาวิกาล หมายต้ังแตเวลาเท่ียงวนัลวงแลวไปจนถึงอรุณข้ึน. 
      ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะ
 นอกนั้นช่ือวา ของเค้ียว. 
      ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ. 
      ภิกษุรับไวดวยต้ังใจวา
 ทุกๆ คํากลืน. 
                           บทภาชนีย 
                         
      [๕๑๐] เวลาวิกาล ภิกษุสําค
 ของฉันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย
      เวลาวิกาล ภิกษุสงสัย เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ียวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      เวลาวิกาล ภิกษุสําคัญวาในกาล เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ียวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี 
 ตองอาบัติปาจ
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุรับยามกาลิก



      ขณะกลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน. 

าบัติ. 

ิก เมื่อมีเหตุสมควร ๑ ภิกษุวิกล 
องอาบัติแล. 

ัฏฐสีสเถระ 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

ถี. ครั้งน้ัน ทานพระเวฬัฏฐสีสะพระอุปชฌายะของทาน 
แตขาว 

 

ูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระเวฬัฏฐ- 

เวฬัฏฐสีสะวา ดูกรเวฬัฏฐสีสะ ขาววา เธอฉัน 
? 

ัติสิกขาบท 
 ไฉนเธอจึงไดฉนัอาหารท่ีทําการ 

ื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 

      ในกาล ภิกษุสําคัญวาวิกาล ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ในกาล ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ในกาล ภิกษุสําคัญวาในกาล ... ไมตองอ
                          อนาปตติวาร 
      [๕๑๑] ภิกษุฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีว
 จริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมต
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                          ---------- 
                    ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                      เรื่องพระเวฬ
      [๕๑๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัต
 พระอานนทอยูในอาวาสปา ทานเท่ียวบิณฑบาต ไดบิณฑบาตเปนอันมาก แลวเลือกนํา
 สุกลวนๆ ไปสูอาราม ตากใหแหงแลวเก็บไว เมื่อใดตองการอาหาร ก็แชน้ําฉันเมื่อนั้น ตอนานๆ
 จึงเขาบานเพ่ือบิณฑบาต. ภิกษุท้ังหลายถามทานวา อาวุโส ทําไมนานๆ ทานจึงเขาบานเพ่ือ 
 บิณฑบาต จึงทานไดแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายถามวา อาวุโส ก็ทานฉันอาหาร 
 ท่ีทําการส่ังสมหรือ? 
      ทานรับวา อยางนั้น อาวโุสท้ังหลาย. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผ
 *สีสะ จึงไดฉันอาหารท่ีทําการส่ังสมเลา 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระ
 อาหารท่ีทําการส่ังสม จรงิหรอื
      ทานพระเวฬัฏฐสีสะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรเวฬัฏฐสีสะ
 สั่งสมเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๘๗.๘. อน่ึง ภิกษุใด เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ียวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ท่ีทํา 
 การส่ังสม เปนปาจิตตีย. 



                    เรื่องพระเวฬัฏฐสีสเถระ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 

คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

ือเวนโภชนะ ๕ ของท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก 

ยต้ังใจวา จักเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ภิกษุสําคัญวาทําการส่ังสม เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ียวก็ด ี
ตีย. 

วก็ด ี
บัติปาจิตตีย. 

ิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ เพื่อประสงคเปนอาหาร 

สั่งสม ภิกษุสําคัญวาทําการส่ังสม ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
บัติทุกกฏ. 

.. ไมตองอาบัติ. 

กาลิกไวฉัน 
ตาหกาลิกไวฉันช่ัวสัปดาห ๑ ภิกษุฉันของเปนยาวชีวิกในเม่ือ 

      [๕๑๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ทําการส่ังสม คือรบัประเคนในวันนี้ ขบฉันในวันอื่น. 
      ท่ีช่ือวา ของเค้ียว ค
 นอกนั้นช่ือวาของเค้ียว. 
      ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ. 
      ภิกษุรับประเคนไวดว
      ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๑๔] ของทําการส่ังสม
 ซึ่งของฉันก็ดี ตองอาบัติปาจิต
      ของทําการส่ังสม ภิกษุสงสัย เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ียวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ของทําการส่ังสม ภิกษุสําคัญวามิไดทําการส่ังสม เค้ียวกด็ี ฉันก็ดี ซึ่งของเค้ีย
 ซึ่งของฉันก็ดี ตองอา
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุรับประเคนของเปนยามกาล
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ขณะกลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน. 
      ของมิไดทําการ
      ของมิไดทําการส่ังสม ภิกษุสงสัย ... ตองอา
                          ไมตองอาบัติ 
      ของมิไดทําการส่ังสม ภิกษุสําคัญวามิไดทําการส่ังสม .
                          อนาปตติวาร 
      [๕๑๕] ภิกษุเก็บของเปนยาวกาลิกไวฉันช่ัวกาล ๑ ภิกษุเก็บของเปนยาม
 ช่ัวยาม ๑ ภิกษุเก็บของเปนสัต
 มีเหตุสมควร ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                          ---------- 
                    ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 



                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
เจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียขอโภชนะอนัประณีตเพ่ือประโยชน 
ระศากย 

น 
ีตเพ่ือ 

าววา พวกเธอขอ 
นแกตนมาฉัน จริงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดขอ 
เลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือ 

ว ... 

 เนื้อ นมสด นมสม เพื่อประโยชนแกตน 

าย ดวย 

เรื่องภิกษุอาพาธ 
ลายอาพาธอยู พวกภิกษุผูพยาบาลไดถามพวกภิกษุ 

ทนไดอยูหรือ? ยังพอครองอยูหรือ? 

เดี๋ยวนี้ พวกกระผม 
ผาสุก. 

หตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
ลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธขอ 

      [๕๑๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 แกตนมาฉัน. ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพ
 บุตรจึงไดขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชนแกตนมาฉัน โภชนะท่ีดีใครจะไมพอใจ ของ 
 ท่ีอรอยใครจะไมชอบ ภิกษุท้ังหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเป
 ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดขอโภชนะอันประณ
 ประโยชนแกตนมาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ข
 โภชนะอันประณีตเพ่ือประโยช
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 โภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชนแกตนมาฉัน
 ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแล
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๘๘. ๙. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานน้ี คือ เนยใส 
 เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ปลา
 แลวฉัน เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหล
 ประการฉะน้ี. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                         
      [๕๑๗] ก็โดยสมัยนั้นแล มีภิกษุท้ังห
 ผูอาพาธวา อาวุโสท้ังหลาย ยงัพอ
      ภิกษุอาพาธเหลาน้ันตอบวา อาวุโสท้ังหลาย เมื่อกอนพวกกระผมขอโภชนะอันประณีต 
 เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน เพราะเหตุนั้น พวกกระผมจึงมีความผาสุก แต
 รังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จงึไมขอ เพราะเหตุนั้น พวกกระผมจึงไมมีความ
      ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
              ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธขอโภชนะอันประณีต 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเ
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังห



 โภชนะอันประณีต เพื่อประโยชนแกตนมาฉันได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๘๘. ๙. ข. อนึ่ง ภิกษุใด มิใชผูอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานน้ี 
 คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง นํ้าออย ปลา เนื้อ นมสด นมสม เพื่อประโยชน 

ค 
ความวา ท่ีช่ือวา เนยใส ไดแกเนยใสท่ีทํา 

ระบือ หรอืจากน้ํานมสัตวท่ีมีมังสะเปนกัปปยะ. 

้ํา. 
ัปปยะ. 
กระบือ หรือน้ํานมของสัตวท่ีมี 

ึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
 ภิกษุ 

ลาวแลว. 
ูท่ีเวนโภชนะอนัประณีต ก็ยังผาสุก. 

ที่ขอ. 
. 

ุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชน 
ตีย. 

 แกตนแลวฉัน เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องภิกษุอาพาธ จบ. 
                          สิกขาบทวิภัง
      [๕๑๘] คําวา โภชนะอันประณีต 
 จากน้ํานมโค น้ํานมแพะ น้ํานมก
      ท่ีช่ือวา เนยขน ไดแกเนยขนท่ีทําจากนํ้านมสัตวเหลานั้น. 
      ท่ีช่ือวา น้ํามัน ไดแกน้ํามันอันสกัดออกจากเมล็ดงา จากเมล็ดพันธุผักกาด จาก- 
 *เมล็ดมะทราง จากเมล็ดละหุง หรือจากเปลวสัตว. 
      ท่ีช่ือวา น้ําผึ้ง ไดแกรสหวานท่ีแมลงผึ้งทํา. 
      ท่ีช่ือวา น้ําออย ไดแกรสหวานท่ีเกิดจากออย. 
      ท่ีช่ือวา ปลา ทานวาไดแกสัตวท่ีเท่ียวไปในน
      ท่ีช่ือวา เนื้อ ไดแกเนื้อของสัตวบกท่ีมีมังสะเปนก
      ท่ีช่ือวา นมสด ไดแกน้ํานมโค น้ํานมแพะ น้ํานม
 มังสะเปนกัปปยะ. 
      ท่ีช่ือวา นมสม ไดแกนมสมท่ีทําจากนํ้านมของสัตวเหลานั้นแหละ. 
      [๕๑๙] บทวา อน
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา โภชนะอันประณีตเห็นปานน้ัน ไดแก โภชนะอันประณีตมีสภาพดังก
      ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือผ
      ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือผูท่ีเวนโภชนะอันประณีต ไมผาสุก. 
      ภิกษุมิใชผูอาพาธขอเพื่อประโยชนแกตน เปนทุกกฏในประโยค
      ไดของน้ันมา รับประเคนดวยต้ังใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ
      ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๒๐] มิใชผูอาพาธ ภิกษ
 แกตนแลวฉัน ตองอาบัติปาจิต
      มิใชผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชนแกตนแลวฉัน ตอง 



 อาบัติปาจิตตีย. 
      มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเพ่ือประโยชนแกตนแลวฉัน 

ีย. 

ัญวามิใชผูอาพาธ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
งอาบัติทุกกฏ. 

อาบัติ. 

ยอาพาธแลวฉัน ๑ ภิกษุฉัน 
 ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอเพื่อประ- 

มิกะ ๑ 

------- 

ูปหนึ่ง 
าประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน 

ูปหน่ึงเปนผูมีปกติถือของทุกอยางเปนบังสุกุล สํานักอยูใน 
นเจา 

ิเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดกลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชอง 

ภิกษุ ขาววา เธอกลืนอาหารท่ีเขายัง 
? 

ิสิกขาบท 
ูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดกลืนอาหารท่ีเขายัง 

ั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง 

 ตองอาบัติปาจิตต
                           ทุกะทุกกฏ 
      ผูอาพาธ ภิกษุสําค
      ผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ... ตอ
                          ไมตองอาบัติ 
      ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ... ไมตอง
                          อนาปตติวาร 
      [๕๒๑] ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุเปนผูอาพาธ ขอมา หา
 โภชนะท่ีเหลือของภิกษุอาพาธ
 *โยชนแกภิกษุอื่น ๑ ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัม
 ไมตองอาบัติแล. 
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                          ---
                    ๔. โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                         เรื่องภิกษุร
      [๕๒๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 เขตพระนครเวสาลี. ครั้งน้ัน ภิกษุร
 สุสานประเทศ ทานไมปรารถนาจะรับอาหารท่ีประชาชนถวาย เท่ียวถือเอาอาหารเครื่องเซ
 ตามปาชาบาง ตามโคนไมบาง ตามธรณีประตูบาง มาฉันเอง. ประชาชนตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุนี้จึงไดถือเอาอาหารเครื่องเซนเจาของพวกเราไปฉันเองเลา ภิกษุนี้อวน 
 ล่ําบางทีจะฉันเนื้อมนุษย. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผู 
 มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ต
 ปากเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปน้ันวา ดูกร
 ไมไดให ลวงชองปาก จริงหรอื
      ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัต
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ด
 ไมไดให ลวงชองปากเลา การกระทําของเธอน
 ไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๘๙.๑๐. ก. อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชองปาก 
 เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

        ทรงอนุญาตนํ้าและไมชําระฟน 
กันรังเกยีจน้ําและไมชําระฟน ภิกษุท้ังหลายไดกราบ 

าคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาต 

ตีย. 

ใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

การรับประเคน 
รือโยนให ๑ 

วยกาย หรือดวยของเน่ืองดวยกาย ๑ นี้ช่ือวา เขาให. 
ําระฟน 

ั้งใจวา จักเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ขณะกลืน ตองอาบัติ 

ิตตีย 
รบัประเคน ภิกษุสําคัญวายังมิไดรับประเคน กลืนอาหารท่ีเขา 
วแตน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 ฉะนี้. 
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 
            
      [๕๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพา
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภ
 ใหถือเอานํ้า และไมชําระฟนแลวบริโภคได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๘๙.๑๐. ข. อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชองปาก เวนไว 
 แตน้ําและไมชําระฟน เปนปาจิต
                 เรื่องทรงอนุญาตนํ้าและไมชําระฟน จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๒๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชน
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
       ท่ีช่ือวา ท่ีเขายังไมไดให ทานกลาววา ท่ียังไมไดรับประเคน. 
                       ลักษณะ
       ท่ีช่ือวา เขาให คือ เมื่อเขาใหดวยกาย ดวยของเน่ืองดวยกาย ห
 เขาอยูในหัตถบาส ๑ ภิกษุรับประเคนด
       ท่ีช่ือวา อาหาร ไดแก ของท่ีกลืนกินได อยางใดอยางหน่ึงยกเวนน้ําและไมช
 นี้ช่ือวา อาหาร. 
      บทวา เวนไวแตน้ํา และไมชําระฟน คือ ยกน้ําและไมชําระฟน. 
      ภิกษุถือเอาดวยต
 ปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจ
      [๕๒๕] อาหารท่ียังไมได
 ยังไมไดให ลวงชองปาก เวนไ
      อาหารท่ียังไมไดประเคน ภิกษุสงสัย กลนือาหารท่ีเขายังไมไดให ลวงชองปาก เวนไว 



 แตน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อาหารท่ียังไมไดรับประเคน ภิกษุสําคัญวาไดรับประเคนไวแลว กลืนอาหารท่ีเขายัง 
 ไมไดให ลวงชองปาก เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าบัติทุกกฏ. 
ว ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

ไมตองอาบัติ. 

ัปปย 
ันได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

าบท             วาดวยฉันอาหารในโรงทาน 
     วาดวยฉันเปนหมู 

มาตา 
นัอีก 

ฉัน 
าล 

ําระฟน 

ค สกิขาบทท่ี ๑ 

ุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน 
นมเครื่องขบฉันเกิดแกพระสงฆ จึงทานพระอานนทได 

 เธอจง 
กินเดน 

                           ทุกะทุกกฏ 
      อาหารท่ีรับประเคนไวแลว ภิกษุสําคัญวายังไมไดรับประเคน ... ตองอ
      อาหารท่ีรับประเคนไวแล
                          ไมตองอาบัติ 
      อาหารท่ีรับประเคนไวแลว ภิกษุสําคัญวารับประเคนไวแลว ... 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๒๖] กลืนน้ําและไมชําระฟน ๑ ฉันยามหาวิกัติ ๔ ในเม่ือมีเหตุฉุกเฉนิ เมื่อก
 การกไมมี ภิกษุถือเอาเองแลวฉ
                    โภชนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                      ปาจิตตีย วรรคท่ี ๔ จบ. 
                          ---------- 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
         ๑. อาวสถบิณฑสิกข
         ๒. คณโภชนสิกขาบท          
         ๓. ปรัมปรโภชนสิกขาบท            วาดวยฉันทีหลัง 
         ๔. กาณมาตาสิกขาบท              วาดวยอบุาสิกากาณ
         ๕. ปฐมปวารณาสิกขาบท            วาดวยหามภัตแลวฉ
         ๖. ทุติยปวารณาสิกขาบท            วาดวยหามภัตแลวถกูแคนให
         ๗. วิกาลโภชนสิกขาบท             วาดวยฉันอาหารในเวลาวิก
         ๘. สันนิธิการกสิกขาบท             วาดวยฉันอาหารท่ีทําการส่ังสม 
         ๙. ปณีตโภชนสิกขาบท              วาดวยขอโภชนะอันประณีต 
        ๑๐. ทันตโปณสิกขาบท               วาดวยรับประเคนเวนน้ําและไมช
                          ---------- 
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๕ 
                    ๕. อเจลกวรร
                         เรื่องพระอานนท 
      [๕๒๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 เขตพระนครเวสาลี. ครั้งน้ัน กองข
 กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น
 ใหขนมเปนทานแกพวกคนกินเดน. ทานพระอานนททูลรับสนองพระพุทธดํารัส แลวจัดคน
 ใหนั่งตามลําดับ แลวแจกขนมใหคนละช้ิน ไดแจกขนม ๒ ช้ิน สําคัญวาช้ินเดียวแกปริพาชิกา 



 ผูหนึ่ง. พวกปริพาชิกาท่ีอยูใกลเคียง ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา พระสมณะนั่นเปนคูรักของเธอ 
 หรือ? นางตอบวา ทานไมใชคูรักของฉัน ทานแจกให ๒ ช้ิน สําคัญวาช้ินเดียว. 
      แมครั้งท่ีสอง ทานพระอานนทเมื่อแจกขนมใหคนละช้ิน ก็ไดแจกขนม ๒ ช้ิน สําคัญ 
 วาช้ินเดียวแกปริพาชิกาคนน้ันแหละ พวกปริพาชิกาท่ีอยูใกลเคียง ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา 

ิ้น 

ปริพาชิกาคนน้ันแหละ พวกปริพาชิกาท่ีอยูใกลเคียง ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา 
ให ๒ ช้ิน 

ีวกอีกคนหน่ึงไดถาม 
ณ- 

ค 
ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เดียรถียพวกนี้ 

จงใหเห็นแจง สมาทาน 
ับ 

ั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
เหมาะสมแกเรื่องน้ัน อันสมควรแกเรื่องน้ัน 

งสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม 
 

 

ัติ 

 พระสมณะนั่นเปนคูรักของเธอหรอื? นางตอบวา ทานไมใชคูรักของฉัน ทานแจกให ๒ ช
 สําคัญวาช้ินเดียว. 
      แมครั้งท่ีสาม ทานพระอานนทเมื่อแจกขนมใหคนละช้ิน ไดแจกขนม ๒ ช้ิน 
 สําคัญวาช้ินเดียวแก
 พระสมณะนั่นเปนคูรักของเธอหรอื? นางตอบวา ทานไมใชคูรักของฉัน ทานแจก
 สําคัญวาช้ินเดียว. พวกปริพาชิกาจึงลอเลียนกันวา คูรักหรือไมใชคูรัก. 
      อาชีวกอีกคนหน่ึง ไดไปสูท่ีอังคาส. ภิกษุรูปหน่ึงคลุกขาวกับเนยใสเปนอันมากแลว 
 ไดใหขาวกอนใหญแกอาชีวกนั้น. เมื่อเขาไดถือขาวกอนนั้นไปแลว อาช
 อาชีวกผูนั้นวา ทานไดกอนขาวมาจากไหน? อาชีวกนั้นตอบวา ไดมาจากท่ีอังคาสของสม
 *โคดมคหบดีโลนนั้น. 
      อุบาสกท้ังหลายไดยินสองอาชีวกนั้นสนทนาปราศรัยกัน จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภา
 ครั้นถวายบังคมแลวนั่ง 
 เปนผูมุงติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอ 
 อยาใหพระคุณเจาท้ังหลายใหของแกพวกเดียรถียดวยมือของตนเลย. 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหอุบาสกเหลาน้ันเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ 
 ราเริง ดวยธรรมีกถา. ครั้นอุบาสกเหลาน้ันอนัพระผูมีพระภาค ทรงช้ีแ
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณกล
 ไปแลว. 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับน
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงทําธรรมีกถาอนั
 แกภิกษุท้ังหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 
 ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแห
 บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
 ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอนัจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 
 เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑
 เพื่อถือตามพระวินัย ๑ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญ



      ๙๐.๑. อนึ่ง ภิกษุใด ใหของเค้ียวก็ดี ของกินก็ดี แกอเจลกก็ดี แกปริพาชก 
 ก็ดี แกปริพาชิกาก็ดี ดวยมือของตน เปนปาจิตตีย. 

 ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

แกบุรุษคนใดคนหน่ึง ท่ีจัดเขาในจําพวกนักบวช เวนภิกษุและ 

 และสามเณรี. 

าบัติ 
ตีย. 

        ติกะปาจิตตีย 
ัญวาเดียรถีย ใหของเค้ียวก็ดี ของกินก็ดี ดวยมอืของตน 

ตน 
ิตตีย. 

ฟน ตองอาบัติทุกกฏ. 
าเดียรถยี ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

กฏ. 

ตองอาบัติ. 

ยนอก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 

                       เรื่องพระอานนท จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๒๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา อเจลก ไดแกชีเปลือยคนใดคนหน่ึงท่ีจัดเขาในจําพวกนักบวช. 
      ท่ีช่ือวา ปริพาชก ได
 สามเณร. 
      ท่ีช่ือวา ปริพาชิกา ไดแก สตรีคนใดคนหน่ึงท่ีจัดเขาในจําพวกนักบวช เวนภิกษุณี 
 สิกขมานา
      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 ดวยของเน่ืองดวยกายก็ดี ดวยโยนใหก็ดี ตองอ
 ปาจิต
                           บทภาชนีย 
                  
      [๕๒๙] เดียรถีย ภิกษุสําค
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เดียรถีย ภิกษุสงสัย ใหของเค้ียวก็ดี ของกินก็ดี ดวยมือของตน ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      เดียรถีย ภิกษุสําคัญวาไมใชเดียรถีย ใหของเค้ียวก็ดี ของกินก็ดี ดวยมือของ
 ตองอาบัติปาจ
                           ติกะทุกกฏ 
      ใหน้ําและไมชําระ
      ไมใชเดียรถีย ภิกษุสําคัญว
      ไมใชเดียรถีย ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุก
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมใชเดียรถีย ภิกษุสําคัญวาไมใชเดียรถยี ... ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๕๓๐] ภิกษุสั่งใหให ไมใหเอง ๑ วางให ๑ ใหของไลทาภา



 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ันทศากยบุตร 
ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
ั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวชวนภกิษุผูเปน 

 

 

เขา 

วา เธอชวน 
าบานเพ่ือบิณฑบาตดวยกัน แลวสั่งไมใหเขาถวายอะไรแกเธอ 

บัญญัติสิกขาบท 
ลาวชวนภิกษุวา มาเถิด 

วไฉนจึงไดสั่งไมใหเขาถวายอะไรแกเธอ ซ้ํายัง 
 

เธอยังเขาใหถวายแลวก็ดี ไมใหถวายแลวก็ดี แกเธอ 
น 

                   อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                          ---------- 
                    ๕. อเจลกวรรค สกิขาบทท่ี ๒ 
                     เรื่องพระอุปน
      [๕๓๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน
 สัทธิวิหาริกของพระพี่ชายวา มาเถิด อาวุโส เราจักเขาบานเพ่ือบิณฑบาตดวยกัน แลวสั่งไมให
 เขาถวายอะไรแกเธอ ซ้ําสงกลับดวยบอกวา กลับเถิด อาวุโส การพูดก็ดี การน่ังก็ดี ของเรา 
 กับคุณไมนําความสําราญมาให การพูดก็ดี การน่ังก็ดี ของเราคนเดียว ยอมจะสําราญ ขณะน้ัน 
 เปนเวลาใกลเท่ียงแลว ภิกษุนั้นไมสามารถเท่ียวหาบิณฑบาตฉันได แมจะไปฉันท่ีโรงฉันก็ไม
 ทันกาล จําตองอดภัตตาหาร ครั้นเธอไปถึงอารามแลว ไดแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย. 
      บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทานอุปนันทศากยบุตร 
 กลาวชวนภิกษุวา มาเถิด อาวุโส เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกัน แลวไฉนจึงส่ังไมให
 ถวายอะไรแกเธอ ซ้ํายังสงกลบัอีกเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาว
 ภิกษุวา มาเถิด อาวุโส เราจักเข
 ซ้ํายังสงกลับอกี จริงหรือ? 
      ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลว
      พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอก
 อาวุโส เราจักเขาบานเพ่ือบิณฑบาตดวยกัน แล
 สงกลับอีกเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๙๑.๒. อน่ึง ภิกษุใด กลาวตอภิกษุอยางนีว้า ทานจงมาเขาไปสูบานหรือ 
 สูนิคมเพ่ือบิณฑบาตดวยกัน. 
 แลวสงไปดวยคําวา ทานจงไปเถิด การพูดก็ดี การน่ังก็ดี ของเรากับทาน ไมเป
 ผาสุกเลย การพูดก็ดี การน่ังก็ดี ของเราคนเดียว ยอมเปนผาสุก ทําความหมาย 
 อยางนี้เทาน้ันแลใหเปนปจจัย หาใชอยางอืน่ไม เปนปาจิตตีย. 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 



      [๕๓๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

 สูบาน หรือสูนิคม ความวา บานก็ดี นิคมก็ดี เมืองก็ดี 

ี้ยว 

ป ความวา ปรารถนาจะกระซิกกระซี้ ปรารถนาจะเลน ปรารถนาจะนั่งใน 
ับไปเถิด อาวุโส การพูดกด็ี 

ําคัญวาอุปสัมบัน สงกลับ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ับ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

บัติทุกกฏ. 

 ตองอาบัติทุกกฏ. 
กฏ. 

. 

ฉัน ๑ ภิกษุสงกลับไป 
ว จักยังความโลภใหเกิด ๑ ภิกษุสงกลับไปดวยคิดวา 

ตม 
 

      บทวา  ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา 
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ตอภิกษุ หมายถึงภิกษุรูปอื่น. 
      คําวา ทานจงมา ...
 ช่ือวาบานและนิคม. 
      บทวา ยังเขาใหถวายแลว ... แกเธอ คือ ใหเขาถวายขาวตม หรือขาวสวย ของเค
 หรือของฉัน. 
      บทวา ไมใหถวายแลว คือ ไมใหเขาถวายอะไรๆ สักอยาง. 
      บทวา สงไ
 ท่ีลับ ปรารถนาจะประพฤติอนาจารกับมาตุคาม พูดอยางนี้วา กล
 การน่ังก็ดี ของเรากับทาน ไมเปนผาสุก การพูดก็ดี การน่ังก็ดี ของเราคนเดียว ยอมเปน 
 ผาสุก ดังน้ี ใหกลับ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อเธอกําลังจะละอุปจารแหงการเห็น หรืออุปจาร 
 แหงการฟง ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อละแลว ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      คําวา ทําความหมายอยางนีเ้ทาน้ันแลใหเปนปจจัย หาใชอยางอื่นไม ความวา 
 ไมมีเหตุจําเปนอยางอื่นเพือ่จะสงไป. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๓๓] อุปสัมบัน ภิกษุส
      อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย สงกล
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน สงกลับ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           จักกะทุกกฏ 
      ทําเปนโกรธ สงกลับ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สงอนุปสัมบันกลับ ตองอา
      ทําเปนโกรธ สงกลับ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ...
      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุก
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๕๓๔] ภิกษุสงกลับไปดวยคิดวาเรา ๒ รูป รวมกันจักไมพอ
 ดวยคิดวา รูปนั้นพบสิ่งของมีราคามากแล
 รูปนั้นเห็นมาตุคามแลวจักยังความกําหนัดใหเกิด ๑ ภิกษุสงกลับไปดวยสั่งวา จงนําขาว
 หรือขาวสวย ของเค้ียวหรอืของฉันไปใหแกภิกษุผูอาพาธ แกภิกษุผูตกคางอยู หรอืแกภิกษุผูเฝา
 วิหาร ๑ ภิกษุไมประสงคจะประพฤติอนาจาร แตเมื่อมีกิจจําเปนจึงสงกลับไป ๑ ภิกษุวิกล- 



 *จริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                          ---------- 
                    ๕. อเจลกวรรค สกิขาบทท่ี ๓ 
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 

คพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ครั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของ 

ุปนันท- 
ั่ง 

 

ดถวายแกพระคุณเจาแลว. 
เถิด 

องนอนกบัภรรยาของกระผม  กระผมนิมนตใหทานกลับไป ก็ไมยอมกลับ 

รกแซง ในตระกูลท่ีมีคน ๒ คนเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ัน 

รงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอสําเรจ็การน่ัง 
 คน จริงหรือ? 

ุษ ไฉนเธอจึงไดสําเรจ็การนั่งแทรก- 
องเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 

      [๕๓๕] โดยสมัยนั้น พระภาคผูมีพระภา
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 สหายแลว สําเร็จการนั่งในเรอืนนอนกับภรรยาของเขา จึงบุรุษสหายน้ันเขาไปหาทานพระอ
 *ศากยบุตร ครั้นแลวกราบไหวทานพระอุปนันทศากยบุตรแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เขาน
 เรียบรอยแลวบอกภรรยาวา จงถวายภิกษาแกพระคุณเจา จึงนางไดถวายภกิษาแกทานพระอุปนันท- 
 *ศากยบุตร บุรุษน้ันไดเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นิมนตทานกลับเถิด ขอรับ เพราะ 
 ภิกษาขาพเจาก็ไดถวายแกพระคุณเจาแลว สตรีภรรยานั้นกําหนดรูในขณะน้ันวา บุรุษน้ีอันราคะ 
 รบกวนแลว จงึเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นิมนตทานน่ังอยูกอนเถดิ เจาคะ อยาเพ่ิงไป
      แมครั้งท่ีสอง บุรุษน้ัน ... 
      แมครั้งท่ีสาม บุรุษน้ันก็ไดเรียนทานพระอปุนันทศากยบุตรวา นิมนตทานกลับเถิด 
 ขอรับ เพราะภิกษาขาพเจาก็ไ
      แมครั้งท่ีสาม หญิงน้ันก็ไดเรียนทานพระอปุนันทศากยบุตรวา นิมนตทานน่ังอยูกอน
 เจาคะ อยาเพ่ิงไป. 
      ทันใด บุรุษสามีเดินออกไปกลาวยกโทษตอภิกษุท้ังหลายวา ทานเจาขา พระคุณเจา 
 อุปนันทะนี้นั่งในห
 กระผมมีกิจมาก มีกรณียะมาก. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานอุปนันท- 
 *ศากยบุตรจึงไดสําเร็จการนัง่แท
 แดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคท
 แทรกแซง ในตระกูลท่ีมีคน ๒
      ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุร
 *แซงในตระกูลท่ีมีคน ๒ คนเลา การกระทําข
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 



      ๙๒.๓. อน่ึง ภิกษุใด สําเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลท่ีมีคน ๒ คน เปน 
 ปาจิตตีย. 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 

 ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง- 

จากราคะไม. 

ือนใหญ ภิกษุนั่งละหัตถบาสแหงบานประตู 

าชนีย 

ัญวาหองนอน สําเร็จการนั่งแทรกแซง ในตระกูลท่ีมีคน ๒ คน 

 ๒ คน 
ิตตีย. 

ิกษุสําคัญวาหองนอน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
 ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

ู ๑ ภิกษุนั่งในเรือนเลก็ 
เพ่ือนอยูดวย ๑ คนท้ัง ๒ ออกจากกันแลว ท้ัง ๒ ปราศจากราคะ 

      ---------- 

      [๕๓๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 *ประสงคในอรรถน้ี. 
      ตระกูลท่ีช่ือวา มีคน ๒ คน คือ มีเฉพาะสตรี ๑ บุรุษ ๑ ท้ัง ๒ คนยังไมออกจากกัน 
 ท้ัง ๒ คนหาใชผูปราศ
      บทวา แทรกแซง คือ กีดขวาง. 
      บทวา สําเร็จการนั่ง ความวา ในเร
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ในเรือนเล็ก นั่งล้ําทามกลางหองเรือน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภ
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๓๗] หองนอน ภิกษุสําค
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      หองนอน ภกิษุสงสัย สําเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลท่ีมีคน ๒ คน ตองอาบัติ 
 ปาจิตตีย. 
      หองนอน ภกิษุสําคัญวาไมใชหองนอน สําเร็จการนั่งแทรกแซง ในตระกูลท่ีมีคน
 ตองอาบัติปาจ
                           ทุกะทุกกฏ 
      ไมใชหองนอน ภ
      ไมใชหองนอน ภิกษุสงสัย
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมใชหองนอน ภิกษุสําคัญวาไมใชหองนอน ... ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๕๓๘] ภิกษุนั่งในเรือนใหญ ไมลวงล้ําหัตถบาสแหงบานประต
 ไมเลยทามกลางหอง ๑ ภิกษุมี
 แลว ๑ ภิกษุนั่งในสถานท่ีอันมิใชหองนอน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง- 
 *อาบัติแล. 
                    อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                    
                    ๕. อเจลกวรรค สกิขาบทท่ี ๔ 



                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 

ั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของสหายแลว 

ียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดสําเร็จการน่ังในท่ีลับ คือ 

 เธอสําเรจ็การน่ัง 
ุคาม จริงหรือ? 

ุษ ไฉน เธอจึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับ 
ั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 

ทวิภังค 
 ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

ท่ีสุดแมเด็กหญิงท่ีเกิดในวันนั้น ไมตองพูดถึงหญิงผูใหญ. 

ี่ซึ่งเม่ือภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักค้ิว หรือชะเงอศีรษะ 

ได. 
ี่เขากําบังดวยฝา บานประตู ลําแพน มานบัง 

      [๕๓๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน
 สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบังกับภรรยาของเขา จึงบุรุษสหายน้ัน เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุปนันทะจึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบังกับภรรยา 
 ของเราเลา. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินเขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็ 
 เพงโทษ ติเต
 ในอาสนะกําบังกับมาตุคามเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา
 ในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบังกับมาต
      ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุร
 คือในอาสนะกําบังกับมาตุคามเลา การกระทําของเธอน
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๙๓.๔. อนึ่ง ภิกษุใด สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบัง กับ 
 มาตุคาม เปนปาจิตตีย. 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                          สิกขาบ
      [๕๔๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว- 
 *ดิรัจฉานตัวเมีย โดย
      บทวา กับ คือ รวมกัน. 
      ท่ีช่ือวา ในท่ีลับ ไดแก ท่ีลับตา ๑ ท่ีลับหู ๑ 
      ท่ีช่ือวา ท่ีลับตา ไดแก ท
 ไมมีใครสามารถจะแลเห็นได. 
      ท่ีช่ือวา ท่ีลับหู ไดแก ท่ีซึ่งไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําท่ีสนทนากันตามปกติ
      อาสนะท่ีช่ือวา กําบัง คือ เปนอาสนะท



 ตนไม เสา หรือฉางขาว อยางใดอยางหน่ึง. 
      คําวา สําเร็จการนั่ง ความวา เมื่อมาตุคามน่ังแลว ภิกษุนั่งใกล หรือนอนใกล 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามน่ังใกล หรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ท้ัง ๒ นั่งก็ดี ท้ัง ๒ นอนก็ดี ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย. 

ัญวามาตุคาม สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือในอาสนะกําบัง 

ัญวาไมใชมาตุคาม สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบัง 

ี่ลับ คือ ในอาสนะกําบังกับหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก 
ยดังมนุษย ตองอาบัติทุกกฏ. 

มตองอาบัติ. 

ิกษุยืนมิไดนั่ง ๑ ภิกษุ 
อื่น ๑ ภิกษุวิกลจรติ ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง 

        ---------- 

ันทศากยบุตร 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

ครั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของ 
 ติเตียน 

นึ่งเลา 

                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๔๑] มาตุคาม ภิกษุสําค
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      มาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่งในท่ีลับ คือ ในอาสนะกําบัง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      มาตุคาม ภิกษุสําค
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ติกะทุกกฏ 
      ภิกษุสําเร็จการนั่งในท
 หรือสัตวดริัจฉานตัวเมียมีกา
      ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ... ไ
                          อนาปตติวาร 
      [๕๔๒] ภิกษุมีบุรุษผูรูเดียงสาคนใดคนหน่ึงอยูเปนเพื่อน ๑ ภ
 มิไดมุงท่ีลับ ๑ ภิกษุนั่งสงใจไปในอารมณ
 อาบัติแล. 
                    อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                  
                    ๕. อเจลกวรรค สกิขาบทท่ี ๕ 
                     เรื่องพระอุปน
      [๕๔๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 สหายแลว สําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภรรยาของเขาหน่ึงตอหน่ึง จึงบุรุษสหายน้ันเพงโทษ
 โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาอุปนันทะจึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับภรรยาของเราหน่ึงตอห
      ภิกษุท้ังหลายไดยินบุรุษน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตาง 
 ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดสําเร็จการนั่งในท่ีลับกับ 
 มาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 



                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอสําเรจ็การน่ัง 

ึ่ง จริงหรือ? 

 
ุษ ไฉนเธอจึงไดสําเรจ็การนั่งในท่ีลับ 

อน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 

  สิกขาบทวิภังค 
 ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

 
ี่รูเดียงสา สามารถทราบถอยคําท่ีเปนสุภาษิต และทุพภาษิต ท่ีช่ัว 

 คือ มีภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑ 
า ๑ ท่ีลับหู ๑ 

ุคาม ขยิบตา ยักค้ิว หรือชะเงอ 

ม 

ิตตีย. 

ท้ัง ๒ นอนก็ดี ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย. 

ัญวามาตุคาม สําเร็จการนั่งในท่ีลับ หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ 

 ในท่ีลับกับมาตุคามหน่ึงตอหน
      ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุร
 กับมาตุคามหน่ึงตอหนึ่งเลา การกระทําของเธ
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๙๔. ๕. อน่ึง ภิกษุใด ผูเดียว สําเร็จการนั่งในท่ีลับกับมาตุคามผูเดียว 
 เปนปาจิตตีย. 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                        
      [๕๔๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว
 ดิรัจฉานตัวเมยี เปนหญิงท
 หยาบและไมช่ัวหยาบ. 
      บทวา กับ คือ รวมกัน. 
      บทวา ผูเดียว ... ผูเดียว
      ท่ีช่ือวา ท่ีลับ ไดแก ท่ีลับต
      ท่ีช่ือวา ท่ีลับตา ไดแก สถานท่ีซึ่งมีภิกษุหรือมาต
 ศีรษะ ไมมีใครสามารถจะแลเห็นได. 
      ท่ีช่ือวา ท่ีลับหู ไดแก สถานท่ีซึ่งไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําท่ีสนทนากันตา
 ปกติได. 
      คําวา สําเร็จการนั่ง ความวา เมื่อมาตุคามน่ังแลว ภิกษุนั่งใกลหรือนอนใกล ตอง 
 อาบัติปาจ
      เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามน่ังใกลหรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ท้ัง ๒ นั่งก็ดี 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๔๕] มาตุคาม ภิกษุสําค



 ปาจิตตีย. 
      มาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่งในท่ีลับ หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      มาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม สําเร็จการนั่งในท่ีลับ หนึ่งตอหนึง่ ตองอาบัติ 

็จการนั่งในท่ีลับ กับหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก หรือสัตวดริัจฉาน- 
อหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ. 

มตองอาบัติ. 

ิกษุยืน ไมไดนั่ง ๑ 
งใจไปในอารมณอื่น ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 

------- 

ันทศากยบุตร 
ระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร 
ต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งน้ัน ตระกูลอุปฏฐากของ 

 เวลาน้ัน 

 

ุณเจาอุปนันทะจะมา ขอรับ. 

ารก็เพราะเหตุ 

ทษ ติเตียน 
 

 ปาจิตตีย. 
                           ติกะทุกกฏ 
      ภิกษุสําเร
 *ตัวเมียมีกายดังมนุษย หนึ่งต
      ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ... ไ
                          อนาปตติวาร 
      [๕๔๖] ภิกษุมีบุรุษผูรูเดียงสาคนใดคนหน่ึง อยูเปนเพื่อน ๑ ภ
 ภิกษุไมไดมุงท่ีลับ ๑ ภิกษุนั่งส
 ไมตองอาบัติแล. 
                    อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                          ---
                    ๕. อเจลกวรรค สกิขาบทท่ี ๖ 
                     เรื่องพระอุปน
      [๕๔๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 อันเปนสถานท่ีพระราชทานเหย่ือแกกระแ
 ทานพระอุปนันทศากยบุตร นิมนตทานฉันภัตตาหาร แมภิกษุเหลาอื่นเขาก็นิมนตดวย
 เปนเวลากอนอาหาร ทานพระอุปนันทศากยบุตรยังกําลังเขาไปสูตระกูลท้ังหลายอยู จึงภิกษุเหลา 
 นั้นไดบอกทายกเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายจงถวายภัตตาหารเถิด พวกทายกกลาววา นิมนตรออยู
 จนกวาพระคุณเจาอุปนันทะจะมา ขอรับ. 
      แมครั้งท่ีสอง ภิกษุเหลานัน้ก็ไดบอกทายกเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายจงถวายภัตตาหาร 
 เถิด พวกทายกกลาววา นิมนตรออยูจนกวาพระค
      แมครั้งท่ีสาม ภิกษุเหลานั้นก็ไดบอกทายกเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายจงถวายภัตตาหาร 
 เถิด เวลากอนเท่ียงจะลวงเลยแลว ทายกออนวอนวา พวกกระผมตกแตงภัตตาห
 แหงพระคุณเจาอุปนันทะ นิมนตรออยูจนกวาพระคุณเจาอุปนันทะจะมา ขอรับ. 
     คราวน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดเขาไปสูตระกูลท้ังหลายกอนเวลาฉัน มาถึงเวลา 
 บาย ภิกษุท้ังหลายไมไดฉันตามประสงค บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโ
 โพนทะนาวา ทานพระอุปนันทศากยบุตรรับนิมนตเขาแลว มีภัตตาหารอยูแลว ไฉนจึงไดถึงความ
 เปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลายกอนเวลาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 



                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอรับนิมนตเขา 
 แลว มีภัตตาหารอยูแลว ถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลายกอนเวลาฉัน จริงหรอื? 

ฆบุรุษ เธอรับนิมนตเขาแลว มี 
วไปในตระกูลท้ังหลายกอนฉันเลา การกระทําของ 

ิ่งของ 

ญัติ 

ัน เปนปาจิตตีย. 
ั้งหลาย ดวยประการ 

              ---------- 

ล ตระกูลอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตรไดสงของ 
ณเจาอุปนันทะถวายแกสงฆ แตเวลานั้นทานพระ 

ิกษุ 

หพระคุณเจาอุปนันทะถวายแกสงฆ. 

 บายจึง 

ไปในตระกูลท้ังหลายหลังเวลาฉันเลา แลวกราบทูลเรือ่งน้ัน 

สอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอถงึความ 

      ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ภัตตาหารอยูแลว ไฉนจึงไดถงึความเปนผูเท่ีย
 เธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเล่ือมใสย
 ชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญ
      ๙๕. ๖. ก. อนึ่ง ภิกษุใด รบันิมนตแลว มีภัตอยูแลว ถึงความเปนผู 
 เท่ียวไป ในตระกูลท้ังหลายกอนฉ
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท
 ฉะนี้. 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
            
                   เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร (ตอ) 
      [๕๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแ
 เค้ียวไปถวายแกสงฆ สั่งวา ตองมอบใหพระคุ
 อุปนันทศากยบุตรกําลังเขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน เมื่อชาวบานเหลาน้ันไปถึงอารามแลวถามภ
 ท้ังหลายวา พระคุณเจาอุปนันทะไปไหน เจาขา? 
      ภิกษุท้ังหลายตอบวา ทานพระอุปนันทศากยบุตรน้ัน เขาไปบิณฑบาตยังหมูบานแลวจะ. 
      ชาวบานส่ังวา ทานขอรับ ของเค้ียวนี้ตองมอบใ
      ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาครับสั่งวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงรับประเคนแลวเก็บไวจนกวาอุปนันทะจะกลับมา. 
      สวนทานพระอุปนันทศากยบุตรไดคิดวา การถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย 
 กอนเวลาฉัน พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงเขาไปยังตระกูลท้ังหลายหลงัเวลาฉันแลว
 กลับ ของเค้ียวไดถูกสงคืนกลับไป. 
      บรรดาภิกษุท่ีมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันท- 
 *ศากยบุตร จึงไดถึงความเปนผูเท่ียว
 แดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรง



 เปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลายหลังเวลาฉัน จริงหรือ? 

ุษ ไฉนเธอจึงไดถงึความเปนผูเท่ียว 
ทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 

ันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เปนปาจิตตีย. 
งหลาย ดวยประการ 

   ทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวถวายจีวร 
 ภิกษุท้ังหลายพากันรังเกียจไมเขาไปสู 

บทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
ะกูลได. 

ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย. 

วยประการ 

    ทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวทําจีวร 
ารเข็มบาง ดายบาง 

 จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค 
ูลได. 

นก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย. 

      ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุร
 ไปในตระกูลท้ังหลายหลงัเวลาฉันเลา การกระ
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๑ 
      ๙๕. ๖. ข. อนึ่ง ภิกษุใด รบันิมนตแลว  มีภัตอยูแลว ถึงความเปนผู 
 เท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉ
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ั
 ฉะนี้. 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
            
      [๕๔๙] โดยสมัยตอมา ถึงคราวถวายจวีรกัน
 ตระกูล จีวรจึงเกิดข้ึนเพียงเล็กนอย ภิกษุท้ังหลายไดกรา
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในคราวท่ีถวายจีวร เราอนุญาตใหเขาไปสูตร
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๒ 
      ๙๕. ๖. ค. อนึ่ง ภิกษุใด รบันิมนตแลว  มีภัตอยูแลว ถึงความเปนผูเท่ียว 
 ไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉนัก็ดี 
 นี้สมัยในเรื่องน้ัน คือ คราวท่ีถวายจวีร นี้สมยัในเรื่องน้ัน. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายด
 ฉะนี้. 
           เรื่องทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวถวายจีวร จบ. 
            
      [๕๕๐] โดยสมัยตอมาอีก ภิกษุท้ังหลายทําจีวรกันอยู ตองก
 มีดบาง.  ภิกษุท้ังหลายพากันรังเกียจไมเขาไปสูตระกูล
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในคราวท่ีทําจีวร เราอนุญาตใหเขาไปสูตระก
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๓ 
      ๙๕. ๖. ฆ. อนึ่ง ภิกษุใด รบันิมนตแลว  มีภัตรอยูแลว ถึงความเปนผู 
 เท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉั
 นี้สมัยในเรื่องน้ัน คือ คราวท่ีถวายจวีร คราวท่ีทําจีวร นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 



      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยประการ 

     ทรงอนุญาตใหบอกลากอนเขาสูตระกูล 
ีความตองการเภสัช ภิกษุ 

ลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค 

ูลท้ังหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแต 
ัย 

    สิกขาบทวิภังค 

ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

 มีอาหารท่ีรับนิมนตเขาไวแลว. 

. 
ตเขาไว. 

ดยท่ีสุด แมดวยปลาย 

ะกูลศูทร. 

 ตองอาบัติทุกกฏ. กาวเทาท่ี ๑ ลวงธรณีประตู ตองอาบัติทุกกฏ. กาวเทา 

 คือ เมื่อยังไมไดกรานกฐิน ๑ เดือน ทายฤดูฝน เมื่อ 

 ฉะนี้. 
            เรื่องทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวทําจีวร จบ. 
            
      [๕๕๑] โดยสมัยตอจากนัน้มา ภิกษุท้ังหลายอาพาธ และม
 ท้ังหลายพากันรังเกียจไมเขาไปสูตระกูล จึงกราบทู
 ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหบอกลาภิกษุซึ่งมีอยูแลวเขาไปสูตระกูลได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๔ 
      ๙๕. ๖. ง. อน่ึง ภิกษุใด รับนิมนตแลว มีภตัรอยูแลวไมบอกลาภิกษุซึ่งมี 
 อยู ถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระก
 สมัย เปนปาจิตตีย. นี้สมัยในเรื่องน้ัน คือ คราวท่ีถวายจีวร คราวท่ีทําจีวร, นี้สม
 ในเรื่องน้ัน. 
              เรื่องทรงอนุญาตใหบอกลากอนเขาสูตระกูล จบ. 
                      
      [๕๕๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
      บทวา  ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา 
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รับนิมนตแลว คือ รับนิมนตฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหน่ึง. 
      ท่ีช่ือวา มีภัตรอยูแลว คือ
      ภิกษุท่ีช่ือวา ซึ่งมีอยู คือ อาจท่ีจะบอกลากอนเขาไป. 
      ภิกษุท่ีช่ือวา ซึ่งไมมีอยู คือ ไมอาจท่ีจะบอกลากอนเขาไป
      ท่ีช่ือวา กอนฉัน คือ ภิกษุยังไมไดฉันอาหารท่ีรับนิมน
      ท่ีช่ือวา ทีหลังฉัน คือ ภิกษุฉันอาหารท่ีรับนิมนตเขาไวแลวโ
 หญาคา. 
      ท่ีช่ือวา ตระกูล ไดแกตระกูล ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ ตระกูล 
 แพศย ตร
      คําวา ถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย นั้น ความวา ภิกษุกาวลงสู 
 อุปจารเรือนของผูอื่น
 ท่ี ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนแตมีสมัย. 
      ท่ีช่ือวา  คราวท่ีถวายจีวร
 กรานกฐินแลว ๕ เดือน 
      ท่ีช่ือวา คราวท่ีทําจีวร คือ เมื่อคราวกําลังทําจีวรกันอยู. 



                           บทภาชนีย 

ุสําคัญวารับนิมนตแลว ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู ถึงความ 
าย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

 ๑ ไมไดบอกลาภิกษุ 
างผานเรือนผูอื่น ๑ เดินทางผานอุปจารเรือน ๑ ไปอารามอื่น 

มศากยะ 
าประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร 

ามศากยะมีเภสัชมากมาย จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย 
สงฆ 

ตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหยินดีการปวารณาดวยปจจัย ๔ ตลอด 

หานามศากยะ จึงยังคงมากมายอยูตามเดิมนั่นแหละ 

                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๕๓] รับนิมนตแลว ภิกษ
 เปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ังหล
      รับนิมนตแลว ภิกษุสงสัย ไมบอกภิกษุซึ่งมีอยู ถึงความเปนผูเท่ียวไปในตระกูลท้ัง 
 หลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      รับนิมนตแลว ภิกษุสําคัญวามิไดรับนิมนต ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู ถึงความเปนผู 
 เท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย
                           ทุกะทุกกฏ 
      ไมไดรับนิมนต ภิกษุสําคัญวารับนิมนตแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมไดรับนิมนต ภิกษุสงสั
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมไดรับนิมนต ภิกษุสําคัญวาไมไดรับนิมนต ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๕๕๔] ภิกษุฉันในสมัย ๑ ภิกษุบอกลาภิกษุซึ่งมีอยูแลวจงึเขาไป
 ซึ่งไมมีอยู แลวเขาไป ๑ เดินท
 ๑ ไปสูสํานักภิกษุณี ๑ ไปสูสํานักเดียรถีย ๑ ไปโรงฉัน ๑ ไปเรือนท่ีเขานิมนตฉัน ๑ 
 ไปเพราะมีอันตราย ๑ ภิกษุวกิลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                          ---------- 
                    ๕. อเจลกวรรค สกิขาบทท่ี ๗ 
                       เรื่องมหานา
      [๕๕๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 กบิลพัสดุ สักกชนบท ครั้งน้ัน มหาน
 บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ไดกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอ
 ดวยปจจัยเภสัชตลอด ๔ เดือน พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีๆ มหานาม ถาเชนนั้น เธอจงปวารณาตอสงฆดวยปจจัยเภสัช 
 ตลอด ๔ เดือนเถิด. 
      ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรบัปวารณา ไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมี- 
 *พระภาคทรงอนุญา
 ๔ เดือน. 
      ก็สมัยน้ันแล ภิกษุท้ังหลายขอปจจัยเภสัชตอมหานามศากยะเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ปจจัย 
 เภสัชของม
      แมครั้งท่ีสอง มหานามศากยะก็เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร 



 สวนขางหน่ึง ไดกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอสงฆดวยปจจัยเภสัชตออีก 

มีพระภาค 
ั้งหลาย เราอนุญาตใหยินดีการปวารณาตออีกได. 

 
งฆดวยปจจัยเภสัชตลอด 

ีพระภาค 
ุท้ังหลาย เราอนุญาตใหยินดี แมซึ่งการปวารณาเปนนิตย. 

บูรณดวย 
รือ? 

นาม- 
ิด 

าพท้ังหลายตองการเนยใส ๑ ทะนาน. 
บสั่งวา วนันี้ขอพระคุณเจาท้ังหลาย ไดโปรดรอกอน คนท้ังหลาย 

รดวย 

ะ ขอรองวา 
าบทูล 

 ๔ เดือน พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีๆ มหานาม ถาเชนนั้น เธอจงปวารณาตอสงฆดวยปจจัย 
 เภสัชตออีก ๔ เดือนเถิด. 
       ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรบัปวารณา ไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผู
 ทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท
      ก็สมัยน้ันแล ภิกษุท้ังหลายขอปจจัยเภสัชตอมหานามศากยะเพียงเล็กนอยเทาน้ัน, 
 ปจจัยเภสัชของมหานามศากยะจึงยังคงมากมายอยูตามเดิมนั่นแหละ 
      แมครั้งท่ีสาม มหานามศากยะก็เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควร
 สวนขางหน่ึง ไดกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอส
 ชีวิต พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีๆ มหานาม ถาเชนนั้น เธอจงปวารณาตอสงฆดวยปจจัย 
 เภสัชตลอดชีวติเถิด. 
       ภิกษุท้ังหลายรังเกียจไมรบัปวารณาไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูม
 ทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษ
      [๕๕๖] ครั้นสมัยตอมา พระฉัพพัคคียนุงหมผาไมเรียบรอย ไมสมบูรณดวยมรรยาท 
 ถูกมหานามศากยะกลาวตําหนิวา ทําไมทานท้ังหลายจึงนุงหมผาไมเรียบรอย ไมสม
 มรรยาท, ธรรมเนียมบรรพชิตตองนุงหมผาใหเรียบรอย ตองสมบูรณดวยมรรยาท มิใชห
 พระฉัพพัคคียผูกใจเจ็บในมหานามศากยะ ครั้นแลวไดปรึกษากันวา ดวยอบุายวิธีไหนหนอ? 
 เราจึงจะทํามหานามศากยะใหไดรับความอัปยศ แลวปรึกษากันตอไปวา อาวุโสท้ังหลาย มหา
 *ศากยะไดปวารณาไวตอสงฆดวยปจจัยเภสัช พวกเราพากันไปขอเนยใสตอมหานามศากยะเถ
 แลวเขาไปหามหานามศากยะกลาวคําน้ีวา อาตมภาพท้ังหลายตองการเนยใส ๑ ทะนาน. 
      มหานามศากยะขอรองวา วันนี้ขอพระคุณเจาไดโปรดคอยกอน คนท้ังหลายยังไปคอก 
 นําเนยใสมา พระคุณเจาท้ังหลายจักไดรับทันกาล. 
      แมครั้งท่ีสอง ... 
      แมครั้งท่ีสาม พระฉัพพัคคียก็ไดกลาววา อาตมภ
      มหานามศากยะรั
 ยังไปคอกนําเนยใสมา พระคุณเจาจักไดรับทันกาล พระฉัพพัคคียตอวา จะมีประโยชนอะไ
 เนยใสท่ีทานไมประสงคจะถวาย แตไดปวารณาไว เพราะทานปวารณาไวแลวไมถวาย. 
     จึงมหานามศากยะ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ก็เมื่อฉันขอรองพระคุณเจาวา วันนี้ 
 ขอพระคุณเจาท้ังหลายไดโปรดคอยกอน ดังน้ี ไฉน พระคุณเจาจึงรอไมไดเลา? 
      ภิกษุท้ังหลาย ไดยินมหานามศากยะ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปน 
 ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระฉัพพัคคียอันมหานามศากย
 วันนี้ ขอพระคุณเจาท้ังหลายไดโปรดคอยอยูกอน ดังน้ี ไฉนจึงคอยไมไดเลา? แลวกร



 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธออัน 

ันนี้ขอพระคุณเจาท้ังหลายไดโปรดคอยกอน ดังน้ี แลวไมคอย 

  ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย พวกเธออนัมหานามศากยะ 

า? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ 

ณาเปนนิตย ถาเธอยินดียิ่งกวาน้ัน เปนปาจิตตีย. 

ผูอาพาธ พึงยินดีปวารณาดวยปจจยัเพียงส่ีเดือน นั้น 
จจัยของภิกษุไข แมเขาปวารณาอีกก็พึงยินดีวา เราจักขอช่ัวเวลา 

ยู. 

 

าน้ี. 
ดท้ังเภสัชและกาล นั้น คือ เขากําหนดเภสัชและกาลไววา ขาพเจา 

ียงเทาน้ี. 

ชั ภิกษุขอเภสัชอยางอื่นนอกจากเภสัชท่ีเขาปวารณา ตอง 

 มหานามศากยะพูดขอรองวา ว
 จริงหรอื? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                  
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 พูดขอรองเชนนั้นแลว ไฉนจงึคอยอยูไมไดเล
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
     ๙๖. ๗. ภิกษุมิใชผูอาพาธ พึงยินดีปวารณาดวยปจจัยเพียงสี่เดือน เวนไว 
 แตปวารณาอีก เวนไวแตปวาร
                      เรื่องมหานามศากยะ จบ. 
                          ---------- 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๕๗] คําวา ภิกษุมิใช
 ความวาพึงยินดีปวารณาเฉพาะป
 ท่ียังอาพาธอยู แมเขาปวารณาเปนนิตย ก็พึงยินดีวา เราจักขอช่ัวเวลาท่ียังอาพาธอ
      [๕๕๘] บทวา ถาเธอยินดียิง่กวาน้ัน ความวา การปวารณากําหนดเภสัชแตไม 
 กําหนดกาลก็มี กําหนดกาลแตไมกําหนดเภสัชก็มี กําหนดท้ังเภสัชและกาลก็มี ไมกําหนด
 เภสัชไมกําหนดกาลก็มี. 
      ท่ีช่ือวา กําหนดเภสัช คือ เขากําหนดเภสัชไววา ขาพเจาขอปวารณาดวยเภสัช 
 ประมาณเทาน้ี. 
      ท่ีช่ือวา กําหนดกาล คือ เขากําหนดกาลไววา ขาพเจาขอปวารณาในระยะกาลเท
      ท่ีช่ือวา กําหน
 ขอปวารณาดวยเภสัชมีประมาณเทาน้ี ในระยะกาลเพียงเทาน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ไมกําหนดเภสัชไมกําหนดกาล นั้น คือ เขาไมไดกําหนดเภสัชและกาล 
 ไววา ขาพเจาขอปวารณาดวยเภสัชมีประมาณเทาน้ี ในระยะกาลเพ
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๕๙] ในการกําหนดเภส
 อาบัติปาจิตตีย. 



      ในการกําหนดกาล ภิกษุขอในกาลอื่นนอกจากกาลท่ีเขาปวารณา ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ในการกําหนดท้ังเภสัชกําหนดท้ังกาล ภิกษุขอเภสัชอยางอื่นนอกจากเภสัชท่ีเขาปวารณา 

ีย 
องอาบัติปาจิตตีย. 

น ขอเภสัชอีกอยาง ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 

งอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

าลตามท่ีเขาปวารณาไว ๑ 
าพเจาดวยเภสชัเหลาน้ี แตพวกขาพเจาตองการเภสัชชนิดนี้และ 

รเภสัช ๑ 
 

ัคคีย 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลทรงยกกองทัพออก 
ระ- 

ลาย 

า จะไดประโยชนอะไรดวยการดูดิฉันผูเพลิดเพลินในการรบ 

 และในกาลอื่นนอกจากกาลท่ีเขาปวารณา ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ในการไมกําหนดเภสัช ไมกําหนดกาล ... ไมตองอาบัติ. 
                         ปญจกะปาจิตต
      [๕๖๐] ในเม่ือตองการใชของท่ีมิใชเภสัช ภิกษุขอเภสัช, ต
      ในเม่ือตองการใชเภสัชอยางอื่
      ยิ่งกวาน้ัน ภิกษุสําคัญวายิ่งกวาน้ัน ขอเภสัช ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ยิ่งกวาน้ัน ภิกษุยังแคลงอยู ขอเภสัช ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ยิ่งกวาน้ัน ภิกษุสําคัญวาไมยิ่งกวาน้ัน ขอเภสัช ตองอาบัติปาจิตตีย
                           ทุกะทุกกฏ 
      ไมยิ่งกวาน้ัน ภิกษุสําคัญวายิ่งกวาน้ัน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมยิ่งกวาน้ัน ภิกษุยังแคล
      ไมยิ่งกวาน้ัน ภิกษุสําคัญวาไมยิ่งกวาน้ัน ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๖๑] ภิกษุผูขอเภสัชตามท่ีเขาปวารณาไว ๑ ขอในระยะก
 บอกขอวา ทานปวารณาพวกข
 ชนิดนี้ ๑ บอกขอวา ระยะกาลท่ีทานไดปวารณาไวไดผานพนไปแลว แตขาพเจายังตองกา
 ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนแกภิกษุรปูอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑
 ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                          ---------- 
                    ๕. อเจลกวรรค สกิขาบทท่ี ๘ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๕๖๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 พระฉัพพัคคียไดไปดูกองทัพท่ียกออกแลว พระเจาปเสนทิโกศลไดทอดพระเนตรเห็นพ
 *ฉัพพัคคียกําลังเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวรับสั่งใหนิมนตมาตรัสถามวา พระคุณเจาท้ังห
 มาเพ่ือประสงคอะไร เจาขา? 
      พระฉัพพัคคียถวายพระพรวา พวกอาตมภาพประสงคจะเฝามหาบพิตร. 
      พระเจาปเสนทิโกศลรับส่ังว
 พระคุณเจาควรเฝาพระผูมีพระภาคมิใชหรือ? 
      ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 



 จึงไดพากันมาดูกองทัพซ่ึงยกออกแลวเลา? ไมใชลาภของพวกเรา แมพวกเราท่ีพากันมาใน 

ยจึงไดไปดูกองทัพ 

 ขาววา พวกเธอไปดู 
? 

ิสิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดไปด ู

เธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

             เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 
ษุรูปหน่ึงปวยอยูในกองทัพ เขาสงทูตไปในสํานัก 

ทัพ ขอพระคุณเจาจงมา ลุงตองการใหพระคุณเจามา จึงภิกษุ 
ดูเสนา 

นเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
งหลาย เราอนุญาตใหไปในกองทัพได 

ัติ 

 กองทัพ เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรภรรยาก็ไดไมดีแลว, 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนเหลาน้ัน พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ี 
 เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคี
 ท่ียกออกไปเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย
 กองทัพซ่ึงยกออกแลว จริงหรอื
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัต
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 กองทัพซ่ึงยกออกไปเลา? การกระทําของพวก
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๙๗. ๘. อน่ึง ภิกษุใด ไปเพ่ือจะดูเสนาอันยกออกแลว เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพ
 ฉะนี้. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
            
      [๕๖๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ลุงของภิก
 ภิกษุนั้นวา ลุงกําลังปวยอยูในกอง
 นั้นดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลายไววา ภิกษุไมพึงไปเพ่ือจะ
 อันยกออกแลว ก็นี่ลุงของเราปวยอยูในกองทัพ เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวแจงความน้ัน 
 แกภิกษุท้ังหลายๆ กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                ทรงอนุญาตใหไปในกองทัพไดเมื่อจําเปน 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ั
 เพราะปจจัยเห็นปานน้ัน. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญ
      ๙๗. ๘. อน่ึง ภิกษุใด ไปเพ่ือจะดูเสนาอันยกออกแลว เวนไวแตปจจัยมี 
 อยางนั้นเปนรปู เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 



                          สิกขาบทวิภังค 
 ผูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

รือ 

ะจํา ๑๒ คน มา ๑ มา มีทหารประจํา ๓ คน รถ ๑ คัน 

ีก ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ตุจําเปนเสีย. 

แลว ภิกษุสําคัญวายกออกไปแลว ไปเพ่ือจะดูเวนไวแตปจจยั 
ีย. 

จัย 
ัติปาจิตตีย. 

ตองอาบัติทุกกฏ. 
องอาบัติทุกกฏ. 

. 
อกไปแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

าบัติทุกกฏ. 

ตองอาบัติ. 

รือ 
สวนทางไปพบเขา ๑ มีเหตุจําเปน ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุ 

      [๕๖๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา อันยกออกแลว ไดแก กองทัพซ่ึงยกออกจากหมูบานแลว ยังพักอยูห
 เคลื่อนขบวนตอไปแลว. 
      ท่ีช่ือวา เสนา ไดแกกองทัพชาง กองทัพมา กองทัพรถ กองพลเดินเทา 
      ชาง ๑ เชือก มีทหารปร
 มีทหารประจํา ๔ คน, กองพลเดินเทามีทหารถือปน ๔ คน. 
      ภิกษุไปเพ่ือจะดู ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุยืนอยูในท่ีใดมองเห็น ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ภิกษุละทัศนูปจารแลว ยังมองดูอยูอ
      บทวา เวนไวแตปจจัยมีอยางน้ันเปนรูป คือ ยกเห
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๖๕] กองทัพยกออกไป
 เห็นปานน้ัน ตองอาบัติปาจิตต
       กองทัพยกออกไปแลว ภิกษุยังแคลงอยู ไปเพ่ือจะดู เวนไวแตปจจัยเห็นปานนั้น 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
       กองทัพยกออกไปแลว ภิกษุสําคัญวายังไมไดยกออกไป ไปเพ่ือจะดู เวนไวแตปจ
 เห็นปานน้ัน ตองอาบ
                          ปญจกะทุกกฏ 
      ไปเพ่ือจะดูกองทัพแตละกอง, 
      ยืนดูอยูในท่ีใดมองเห็นได ต
      ละทัศนูปจารแลวยังมองดูอยูอีก ตองอาบัติทุกกฏ
      กองทัพยังไมไดยกออกไป ภิกษุสําคัญวายกอ
      กองทัพยังไมไดยกออกไป ภิกษุยังแคลงอยู ... ตองอ
                          ไมตองอาบัติ 
      กองทัพยังไมไดยกออกไป ภิกษุสําคัญวายังไมไดยกออกไป ... ไม
                          อนาปตติวาร 
      [๕๖๖] ภิกษุอยูในอารามมองเห็น ๑ กองทัพยกผานมายังสถานท่ีภิกษุยืน นั่ง ห
 นอน เธอมองเห็น ๑, ภิกษุเดนิ
 วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 



                          ---------- 
                    ๕. อเจลกวรรค สกิขาบทท่ี ๙ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 

าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียมีกิจจําเปนเดินผานกองทัพไป 

 

อยูในกองทัพ 

หลาย ขาววา พวกเธอพักแรม 
หรือ? 

ขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงได 

ะทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

ืน ถาอยูยิ่งกวาน้ัน เปนปาจิตตีย. 

พือ่จะไปสูเสนา มีแกภิกษุนั้น คือ มีเหตุ 

าน้ัน ความวา เมื่ออาทิตยอัสดงคในวันท่ี ๔ แลวภิกษุยังอยูใน 

 
าคัญวาเกิน อยูในกองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ู อยูในกองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

      [๕๖๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 แลวแรมคืนอยูในกองทัพเกิน ๓ ราตรี. ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
 พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดพักแรมอยูในกองทัพเลา? มิใชลาภของพวกเรา แมพวก 
 ท่ีมาอยูในกองทัพ เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรภรรยาก็ไดไมดแีลว. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินประชาชนเหลาน้ัน เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปน 
 ผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดพักแรม
 เกิน ๓ ราตรีเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ัง
 อยูในกองทัพเกิน ๓ ราตรี จรงิ
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิก
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 พักแรมอยูในกองทัพเกิน ๓ ราตรีเลา? การกร
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๙๘. ๙. อน่ึง ปจจัยบางอยางเพื่อจะไปสูเสนา มีแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้น 
 พึงอยูไดในเสนาเพียง ๒-๓ ค
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๖๘] คําวา อนึ่ง ปจจัยบางอยางเ
 ไดแกมีกิจจําเปน. 
      คําวา ภิกษุนั้นพึงอยูไดในเสนาเพียง ๒-๓ คืน คือ พึงอยูได ๒-๓ คืน. 
      คําวา ถาอยูยิ่งกว
 กองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย
      [๕๖๙] เกิน ๓ คืน ภิกษุสํ
      เกิน ๓ คืน ภิกษุยังแคลงอย



      เกิน ๓ คืน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อยูในกองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ทุกะทุกกฏ 
      ยังไมถึง ๓ คืน ภิกษุสําคัญวาเกิน ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ยังไมถึง ๓ คืน ภิกษุยังแคลงอยู ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 

ิ 

กษุอยู ๒ คืนแลว 
ึ้นมา กลับอยูใหม ๑ ภิกษุอาพาธพักแรมอยู ๑ ภิกษุอยูดวยกิจ 

างอยางขัดขวาง 

ีย 
ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียกําลังอยูในกองทัพ ๒-๓ คืน 
แลวบาง. 

ด 

 
 

ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดไปถึงสนามรบเพ่ือจะดูเขาเลา? แลวกราบ 

ระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอไปถึง 

ัติสิกขาบท 
ษบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดถงึ 
ั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง 

                          ไมตองอาบัติ 
      ยังไมถึง ๓ คืน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ...  ไมตองอาบัต
                          อนาปตติวาร 
      [๕๗๐] ภิกษุอยู ๒-๓ คืน ๑ ภิกษุอยูไมถึง ๒-๓ คืน ๑ ภิ
 ออกไปกอนอรุณของคืนท่ี ๓ ข
 ธุระของภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุตกอยูในกองทัพท่ีถูกขาศึกลอมไว ๑ ภิกษุมีเหตุบ
 ไว ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                      ------------------ 
                   ๕. อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                        เรื่องพระฉัพพัคค
      [๕๗๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ไปสูสนามรบบาง ไปสูท่ีพักพลบาง ไปสูท่ีจัดขบวนทัพบาง ไปดูกองทัพท่ีจัดเปนขบวน
 พระฉัพพัคคียรูปหน่ึงไปสูสนามรบแลวถูกยิงดวยลูกปน. คนท้ังหลายจึงลอเธอวา พระคุณเจาไ
 รบเกงมาแลวกระมัง, พระคุณเจาไดคะแนนเทาไร. เธอถูกเขาลอไดเกอเขินแลว, ชาวบานจึง 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึงไดมาถึงสนามรบ เพื่อจะ
 ดูเขาเลา? มิใชลาภของพวกเรา, แมพวกเราท่ีมาสนามรบ เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหง
 บุตรภรรยา ก็ไดไมดีแลว. 
      ภิกษุท้ังหลายไดยินเขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพง 
 โทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพ
 สนามรบเพ่ือดูเขา จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 สนามรบเพ่ือดูเขาเลา? การกระทําของพวกเธอน
 ไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๙๙. ๑๐. ถาภิกษุอยูในเสนา ๒-๓ คืน ไปสูสนามรบก็ดี ไปสูท่ีพักพลก็ดี 
 ไปสูท่ีจัดขบวนทัพก็ดี ไปดูกองทัพท่ีจัดเปนขบวนแลวก็ดี, เปนปาจิตตีย 

-๓ คืน นั้น คือ พักแรมอยู ๒-๓ คืน. 
ท่ีมีการรบพุง ซึ่งยังปรากฏอยู. 

าณเทาน้ี, 

ี,้ 

, 
มีทหารถือปน ๔ คน. 

. 
ไรมองเห็น, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าบัติปาจิตตีย. 

ายังสถานท่ีภิกษุยืน นั่ง หรือนอน 
างไปพบเขา ๑, ภิกษุมีกิจจําเปนเดินไปพบเขา ๑, มีอันตราย ๑, 

าดวยแจกขนมแกนักบวช 
ยบอกใหกลับ 

                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๗๒] คําวา ถาภิกษุอยูในเสนา ๒
      ท่ีช่ือวา สนามรบ ไดแก สถาน
      ท่ีช่ือวา ท่ีพักพล ไดแกสถานท่ีพักกองชางมีประมาณเทาน้ี, กองมามีประม
 กองรถมีประมาณเทาน้ี, กองพลเดินเทามีประมาณเทาน้ี, 
      ท่ีช่ือวา ท่ีจัดขบวนทัพ ไดแกสถานท่ีเขาจัดวา กองชางจงอยูทางน้ี, กองมาจงอยูทางน
 กองรถจงอยูทางน้ี, กองพลเดินเทาจงอยูทางน้ี, 
      ท่ีช่ือวา กองทัพท่ีจัดเปนขบวนแลว ไดแก กองทัพชาง ๑ กองทัพมา ๑ กองทัพรถ ๑ 
 กองพลเดินเทา ๑. 
      กองทัพชางอยางตํ่ามี ๓ เชือก, กองทัพมาอยางตํ่ามี ๓ มา, กองทัพรถอยางตํ่ามี ๓ คัน
 กองพลเทาอยางตํ่า
                           บทภาชนีย 
      [๕๗๓] ภิกษุไปเพ่ือจะดู, ตองอาบัติทุกกฏ
      ภิกษุยืนอยูในสถานท่ีเชน
      ภิกษุละทัศนูปจารแลว ยังมองดูอยูอีก, ตองอ
      ภิกษุไปเพ่ือจะดูกองทัพแตละกอง, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุยืนดูอยูในท่ีใดมองเห็น, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุละทัศนูปจารแลวยังมองดูอีก, ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๗๔] ภิกษุอยูในอารามมองเห็น ๑, การรบพุงผานม
 เธอมองเห็น ๑, ภิกษุเดินสวนท
 ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล. 
                   อเจลกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                      ปาจิตตีย วรรคท่ี ๕ จบ. 
                    ----------------- 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
      ๑. อเจลกสกิขาบท       ว
      ๒. อุยโยชนสิกขาบท      วาดว
      ๓. สโภชนสิกขาบท       วาดวยนั่งแทรกแซง 



      ๔. ปฐมานิยตสิกขาบท     วาดวยนั่งในท่ีกําบัง 

ฉันท่ีอื่น 
ปจจัย 

 

าเสด็จจาริกในเจติยชนบทไดดําเนินทรง 
โค คนเลี้ยงปศุสัตว คนชาวนา คนเดินทาง ไดแลเห็น 

ขอ- 
ูในอาศรม 

านรั้วงามแลว ทราบวา พระองค 

ั่งคูบัลลังก ต้ังกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. นาคนั้น 
นทันใด. 

พระนครโกสัมพีไดทราบขาววา พระคุณเจา 
งึ 

 

      ๕. ทุติยานิยตสิกขาบท     วาดวยนั่งในท่ีลับ 
      ๖. จาริตตสิกขาบท       วาดวยรับนิมนตแลวไป
      ๗. มหานามสิกขาบท      วาดวยปวารณาดวย
      ๘. อุยยุตตสิกขาบท       วาดวยไปดูกองทัพ 
      ๙. เสนาวาสสิกขาบท     วาดวยอยูในกองทัพ 
      ๑๐. อุยโยธิกสิกขาบท     วาดวยไปสูสนามรบ
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๖ 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๑ 
                         เรื่องพระสาคตะ 
      [๕๗๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 ไปทางตําบลบานรั้วงาม คนเลี้ยง
 พระผูมีพระภาคกําลังทรงดําเนินมาแตไกลเท่ียว. ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
 *พระองคอยาไดเสด็จไปยังทามะมวงเลย พระพุทธเจาขา, เพราะท่ีทามะมวงมีนาคอาศัยอย
 ชฏิล เปนสัตวมีฤทธ์ิเปนอสรพิษราย มันจะไดไมทํารายพระองค พระพุทธเจาขา. 
      เมื่อเขากราบทูลเรื่องน้ันแลว พระองคไดทรงดุษณี, 
      แมครั้งท่ีสองแล ...  แมครั้งท่ีสามแล ... 
      ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงตําบลบ
 ประทับอยู ณ ตําบลบานรั้วงามน้ัน. 
      ครั้งน้ันแล ทานพระสาคตะเดินผานไปทางทามะมวง อาศรมชฎิล. ครั้นถึงแลวไดเขา 
 ไปยังโรงบูชาไฟ ปูหญาเครื่องลาด น
 พอแลเห็นทานพระสาคตะเดินผานเขามา ไดเปนสัตวดุรายขุนเครือง, จึงบังหวนควันข้ึนใ
 แมทานพระสาคตะก็บังหวนควันข้ึน. มันทนความลบหลูไมได จึงพนไฟสูในทันที. แมทาน 
 พระสาคตะก็เขาเตโชธาตุกสิณสมาบัติ บันดาลไฟตานทานไว. ครั้นทานครอบงําไฟของนาคนั้น 
 ดวยเตโชสิณแลว เดินผานไปทางตําบลบานรั้วงาม. 
      สวนพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลบานรั้วงาม ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จ 
 หลีกไปสูจาริกทางพระนครโกสัมพี. พวกอุบาสกชาว
 สาคตะไดตอสูกับนาคผูอยู ณ ตําบลทามะมวง. พอดีพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับถ
 พระนครโกสัมพี. จึงพวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพีพากันรับเสด็จพระผูมีพระภาคแลว เขาไป- 
 *หาทานพระสาคตะ กราบไหวแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง, แลวถามทานวา ทานขอรับ 
 อะไรเปนของหายากและเปนของชอบของพระคุณเจา พวกกระผมจะจัดของอะไรถวายด?ี 
      เมื่อเขาถามอยางนั้นแลว, พระฉัพพัคคียไดกลาวตอบคําน้ีกะพวกอุบาสกวา มี ทาน 
 ท้ังหลาย สุราใสสีแดงดังเทานกพิราบ เปนของหายาก ท้ังเปนของชอบของพวกพระ ทานท้ังหลาย
 จงแตงสุราน้ันถวายเถิด. 



      ครั้งน้ัน พวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพ ีไดจัดเตรียมสุราใสสีแดงดังเทานกพิราบไว 
 ทุกๆ ครัวเรือน, พอเห็นทานพระสาคตะเดินมาบิณฑบาต จึงตางพากันกลาวเช้ือเชิญวา นิมนต 

สสีแดง 

ิ้งอยูท่ีประตูเมือง. 

ับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

านพระสาคตะไดพลิกกลับนอนผันแปรเทาท้ังสองไปทาง 

รงในตถาคตมิใชหรือ? 

มีความเคารพ มีความยําเกรงในตถาคตอยูหรอื? 

า. 
? 

ขา. 
ิจของสมณะ 

ึงไดดื่มน้ําท่ีทําผูดื่มใหเมาเลา? การกระทําของสาคตะนั่น 

พระบัญญัติ 

 จบ. 

สุราท่ีทําดวยแปง สุราท่ีทําดวยขนม สุราท่ีทําดวยขาวสุก 

 พระคุณเจาสาคตะด่ืมสุราใสสีแดงดังเทานกพิราบเจาขา, นิมนตพระคุณเจาสาคตะด่ืมสุราใ
 ดังเทานกพิราบ เจาขา. 
      ครั้งน้ัน ทานพระสาคตะไดดื่มสุราใสสีแดงดังเทาดังนกพิราบทุกๆ ครัวเรือนแลว เมื่อจะ 
 เดินออกจากเมอืง, ไดลมกล
      พอดีพระผูมีพระภาคเสด็จออกจากเมอืงพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก, ไดทอดพระเนตร 
 เห็นทานพระสาคตะลมกลิ้งอยูท่ีประตูเมือง, จึงร
 พวกเธอจงชวยกันหามสาคตะไป. 
      ภิกษุเหลานั้นรับสนองพระพุทธดํารัสแลว หามทานพระสาคตะไปสูอารามใหนอนหัน 
 ศีรษะไปทางพระผูมีพระภาค. แตท
 พระผูมีพระภาค. 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สาคตะมีความ 
 เคารพ มีความยําเก
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เปนดังรับสั่ง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เออก็บัดนี้ สาคตะ
      ภิ. ขอนั้นไมมีเลย พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สาคตะไดตอสูกับนาคอยูท่ีตําบลทามะมวงมิใชหรือ? 
      ภิ. ใช พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เดี๋ยวนี้สาคตะสามารถจะตอสูแมกับงูน้ําไดหรือ? 
      ภิ. ไมได พระพุทธเจาข
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย น้ําท่ีดื่มเขาไปแลวถึงวิสัญญีภาพนั้นควรด่ืมหรอืไม
      ภิ. ไมควรด่ืม พระพุทธเจา
      ภ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย การกระทําของสาคตะไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชก
 ใชไมได ไมควรทํา, ไฉน สาคตะจ
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ี 
 เลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดง อยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           
      ๑๐๐. ๑. เปนปาจิตตีย ในเพราะดื่มสุราและเมรัย. 
                       เรื่องพระสาคตะ
                        --------------- 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๗๖] ท่ีช่ือวา สุรา ไดแก



 สุราท่ีหมักสาเหลา สุราท่ีผสมดวยเครื่องปรุง. 

านํ้าเมา ดื่ม, ตองอาบัติปาจิตตีย. น้ําเมา ภิกษุสงสัย ดื่ม, 

ทุกกฏ 

ม, ตองอาบัติทุกกฏ. 

องอาบัติ. 

า ๑; ภิกษุดื่มนํ้าเมาท่ีเจือลง 
,  ... ท่ีเจือลงในน้ํามัน ๑,  ...  น้ําเมาในนํ้าออยท่ีดองมะขามปอม ๑, 

ติัแล. 

พพัคคีย 
เจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียไดทําภิกษุรูปหน่ึงในจําพวก 
 

ัคคีย 

ิกษุ 
ริงหรือ? 

 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดทํา 

ะทําของพวกเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

      ท่ีช่ือ เมรัย ไดแกน้ําดองดอกไม น้ําดองผลไม น้ําดองนํ้าผึ้ง น้ําดองนํ้าออยงบ 
 น้ําดองท่ีผสมดวยเครื่องปรุง. 
      คําวา ดื่ม คือ ดื่ม โดยท่ีสุดแมดวยปลายหญาคา, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๗๗] น้ําเมา ภิกษุสําคัญว
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      น้ําเมา ภิกษุสําคัญวามิใชน้ําเมา ดื่ม, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ทุกะ
      ไมใชน้ําเมา ภิกษุสําคัญวานํ้าเมา ดื่ม, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชน้ําเมา ภิกษุสงสัย ดื่
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมใชน้ําเมา ภิกษุสําคัญวาไมใชน้ําเมา ดื่ม, ไมต
                          อนาปตติวาร 
      [๕๗๘] ภิกษุดื่มน้ําท่ีมีกลิ่นรสเหมือนน้ําเมา แตไมใชน้ําเม
 ในแกง ๑,  ... ท่ีเจือลงในเนื้อ ๑
 ภิกษุดื่มยาดองอริฏฐะซ่ึงไมใชของเมา ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบ
                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                       ------------ 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
                        เรื่องพระฉั
      [๕๗๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ภิกษุสัตตรสวคัคียใหหัวเราะ เพราะจี้ดวยนิ้วมือ. ภิกษุรูปนั้นเหนื่อย หายใจไมทันไดถึง
 มรณภาพลง. บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพ
 จึงไดทําภิกษุใหหัวเราะ เพราะจี้ดวยนิ้วมอืเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอทําภ
 ใหหัวเราะเพราะจี้ดวยนิ้วมือ จ
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ภิกษุใหหัวเราะ เพราะจี้ดวยนิ้วมือเลา? การกร



 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๐๑. ๒. เปนปาจิตตีย ในเพราะจี้ดวยนิ้วมือ. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 

อ คือ ใชนิ้วมือจี้ อุปสัมบันมีความประสงคจะยัง 
วยกาย, ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ัญวาอุปสัมบัน ใชนิ้วมือจี้ใหหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ือจี้ใหหวัเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ายถูกตองกาย ตองอาบัติทุกกฏ. 
กฏ. 

ฏ. 
. 

ฏ. 

าบัติทุกกฏ. 

ัติทุกกฏ. 
วเราะ ตองอาบัติทุกกฏ. 

งเขา ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, 
บัติแล. 

                        ---------------- 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๘๐] ท่ีช่ือวา จี้ดวยน้ิวมื
 อุปสัมบันใหหัวเราะ ถูกตองกายด
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๘๑] อุปสัมบัน ภิกษุสําค
      อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใชนิ้วม
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ใชนิ้วมือจี้ใหหวัเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      [๕๘๒] ภิกษุเอากายถูกตองของเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุเอาของเนื่องดวยก
      ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองของเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติทุก
      ภิกษุเอาของโยนถูกตองกาย ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุเอาของโยนถูกตองของเน่ืองดวยกายตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุเอาของโยนถูกตองของโยน ตองอาบัติทุกก
      [๕๘๓] ภิกษุเอากายถูกตองกายอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ
      ภิกษุเอากายถูกตองของเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติทุกก
      ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองกาย ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองของเน่ืองดวยกาย ตองอ
      ภิกษุเอาของโยนถูกตองกาย ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุเอาของโยนถูกตองของเน่ืองดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุเอาของโยนไปถูกตองของโยนมา ตองอาบ
      [๕๘๔] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน เอานิ้วมือจี้ใหหั
      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๘๕] ภิกษุไมประสงคจะใหหัวเราะ เมื่อมีกิจจําเปน ถูกตอ
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอา



                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 

เจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 
ี ครั้งน้ัน พระสัตตรสวัคคียกําลังเลนน้ํากันอยูใน 

วย 
ี 
 

้ํา ครั้นแลวทาวเธอรบัสั่ง 
า 

- 

ากําลังเลนน้ําอยูในแมน้ําอจิรวด ี

าคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดเลนน้ํา 
อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 

วัคคีย จบ 

้ํา ความวา ในนํ้าลึกพนขอเทาข้ึนไป ภิกษุ 
็ดี ผุดข้ึนก็ดี วายไปก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าเลน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ัติปาจิตตีย 

                       เรื่องพระสัตตรสวัคคีย 
      [๕๘๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถ
 แมน้ําอจิรวดี ขณะน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยู ณ พระปราสาทชั้นบน พรอมด
 พระนางมัลลิกาเทวี ไดทอดพระเนตรเห็นพระสัตตรสวัคคียกําลังเลนน้ําอยูในแมน้ําอจิรวด
 ครั้นแลวก็ไดรบัส่ังกะพระนางมัลลิกาเทวีวา นี่แนะแมมัลลิกา นั่นพระอรหันตกําลังเลนน้ํา
      พระนางกราบทูลวา ขอเดชะ ชะรอยพระผูมีพระภาคจะยังมิไดทรงบัญญัติสิกขาบท 
 หรือภิกษุเหลาน้ันจะยังไมสันทัดในพระวินัยเปนแน พระพุทธเจาขา 
      ขณะนั้น ทาวเธอทรงรําพึงวา ดวยอุบายอยางไรหนอ เราจะไมตองกราบทูลพระผูมี- 
 *พระภาค และพระผูมีพระภาคจะพึงทรงทราบไดวา ภิกษุเหลานี้เลนน
 ใหนิมนตพระสัตตรสวัคคียมา แลวพระราชทานนํ้าออยงบใหญแกภิกษุเหลานั้น รับสั่งว
 ขอพระคุณเจาโปรดถวายนํ้าออยงบนี้แดพระผูมีพระภาค 
      พระสัตตรสวัคคียไดนํานํ้าออยงบนั้นไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคแลวกราบทูลวา พระเจา
 *แผนดินถวายน้ําออยงบนี้แดพระองค พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็พระเจาแผนดินพบพวกเธอท่ีไหนเลา? 
      พระสัตตรสวัคคียกราบทูลวา พบพวกขาพระพุทธเจ
 พระพุทธเจาขา 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภ
 เลา? การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ื
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๐๒. ๓. เปนปาจิตตีย ในเพราะธรรม คือ หัวเราะในนํ้า 
                     เรื่องพระสัตตรส
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๘๗] ท่ีช่ือวา ธรรม คือ หัวเราะในน
 มีความประสงคจะรื่นเริง ดําลงก
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๕๘๘] เลนน้ํา ภิกษุสําคัญว
      เลนน้ํา ภิกษุสงสัย ตองอาบ



      เลนน้ํา ภิกษุสําคัญวามิไดเลน ตองอาบัติปาจิตตีย 
                             ทุกกฏ 
      [๕๘๙] ภิกษุเลนน้ําต้ืนใตขอเทา ตองอาบัติทุกกฏ 
      ภิกษุเลนเรือ ตองอาบัติทุกกฏ 

้ําก็ดี เอากระเบ้ืองปานํ้าเลนก็ดี 

ัติทุกกฏ 

 ตองอาบัติทุกกฏ 

ัติ 

งนํ้าแลวดําลงก็ดี ผดุข้ึนก็ดี วาย- 
าลงก็ดี ผุดข้ึนก็ดี วายไปก็ดี ๑ มีอันตราย ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ 

ันนะ 
ธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร 

ประพฤติอนาจาร ภิกษุท้ังหลายไดวากลาวอยางนี้วา อาวุโส 
ําอยู 

ืน 

ิเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
บุรุษ ไฉนเธอจึงไดไมเอื้อเฟอ ยงัขืนทํา 

ื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือ 

      ภิกษุเอามือวักน้ําก็ดี เอาเทาแกวงนํ้าก็ดี เอาไมขีดน
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      น้ํา น้ําสม น้ํานม เปรียง น้ํายอม น้ําปสสาวะ หรือน้ําโคลน ซึ่งขังอยูในภาชนะ 
 ภิกษุเลน ตองอาบ
      [๕๙๐] ไมไดเลนน้ํา ภิกษุสําคัญวาเลน ตองอาบัติทุกกฏ 
      ไมไดเลนน้ํา ภิกษุสงสัย
                          ไมตองอาบัติ 
      ไมไดเลนน้ํา ภิกษุสําคัญวาไมไดเลน ไมตองอาบ
                          อนาปตติวาร 
      [๕๙๑] ภิกษุไมประสงคจะเลน แตเมื่อมีกิจจําเปน ล
 *ไปก็ดี ๑ ภิกษุผูจะขามฟาก ดํ
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล 
                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                        ------------ 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                         เรื่องพระฉ
      [๕๙๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 โกสัมพี ครั้งน้ัน ทานพระฉันนะ
 ฉันนะ ทานอยาไดทําเชนนั้น การกระทําเชนนั้นไมควร ทานพระฉันนะไมเอื้อเฟอยังขืนท
 อยางเดิม บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทาน 
 พระฉันนะจึงไดไมเอื้อเฟอ ยังขืนทําอยูเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอไมเอือ้เฟอ ยังข
 ทําอยู จริงหรอื? 
      ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงต
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆ
 อยูอีกเลา? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ
 เพื่อความเลื่อมใสย่ิงของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 



                           พระบัญญัติ 
      ๑๐๓. ๔. เปนปาจิตตีย ในเพราะความไมเอื้อเฟอ. 
                        เรื่องพระฉันนะ จบ. 

ไดแกความไมเอื้อเฟอ ๒ อยาง คือ ความไม 
เฟอในธรรม ๑ 

ูนี้ถูกยกวัตร ถูกดูหมิ่น หรือถูกติเตียน 

จะพึงเสื่อม สูญหาย หรืออนัตรธาน 
ัติ 

        ติกะปาจิตตีย 
ัญวาอุปสัมบัน แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติ 

บัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

มไม 
เปนไปเพ่ือความขัดเกลา ไมเปนไปเพื่อความจํากัด ไมเปนไปเพ่ือ 

ัติ 

ามไมเอื้อเฟอโดยอางวา ขอนี้ไมเปนไปเพ่ือความขัดเกลา ไมเปนไปเพื่อความกําจัด 
วาม- 

 แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติทุกกฏ. 

ถาม 
ิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๙๓] ท่ีช่ือวา ความไมเอือ้เฟอ 
 เอื้อเฟอในบุคคล ๑ ความไมเอื้อ
      ท่ีช่ือวา ความไมเอื้อเฟอในบุคคล ไดแก ภิกษุผูอันอุปสัมบัน วากลาวอยูดวย 
 พระบัญญัติ แสดงความไมเอือ้เฟอโดยอางวา ทานผ
 เราจักไมทําตามถอยคําของทานผูนี้ ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ท่ีช่ือวา ความไมเอื้อเฟอในธรรม ไดแกภิกษุผูอันอุปสัมบัน วากลาวอยูดวย 
 พระบัญญัติ แสดงความไมเอือ้เฟอโดยอางวา ไฉน ธรรมขอนี้
 เสีย ดังน้ีก็ดี ไมประสงคจะศึกษาพระบัญญัตินั้น จึงแสดงความไมเอื้อเฟอก็ดี ตองอาบ
 ปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                  
      [๕๙๔] อุปสัมบัน ภิกษุสําค
 ปาจิตตีย 
      อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อุปสัม
                             ทุกกฏ 
      [๕๙๕] ภิกษุถูกอุปสัมบันวากลาวอยู ดวยขอธรรมอันมิใชพระบัญญัติ แสดงควา
 เอื้อเฟอโดยอางวา ขอนี้ไม
 ความเปนผูท่ีนาเลื่อมใส ไมเปนไปเพ่ือความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร ตองอาบ
 ทุกกฏ. 
      ภิกษุถูกอนุปสัมบันวากลาวอยูดวยพระบญัญัติก็ดี ดวยขอธรรมอันมิใชพระบัญญัติก็ดี 
 แสดงคว
 ไมเปนไปเพ่ือความเปนผูท่ีนาเลื่อมใส ไมเปนไปเพ่ือความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภค
 *เพียร ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๕๙๖] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๕๙๗] ภิกษุกลาวช้ีเหตุวา อาจารยท้ังหลายของพวกขาพเจาเรียนมาอยางน้ี สอบ
 มาอยางนี้ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภ



                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                        ---------- 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 

เจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 
าวัตถี ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียหลอนพระสัตตรสวัคคีย 

ัพพัคคียพวกนี้หลอนพวกผม ขอรับ. 

พระผูมีพระภาค ... 

วบัญญัติสิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดหลอน 

 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 

คีย จบ. 

ูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

มวา อุปสัมบันมุงจะหลอนอุปสัมบัน แสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี 
หลอนนั้นจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติ 

็ดี ทางกันดารเพราะปศาจก็ดี เธอจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติปาจิตตีย. 

      [๕๙๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 พวกเธอถูกหลอนจึงรองไห. 
      ภิกษุท้ังหลายถามพระสัตตรสวัคคียวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานรองไหทําไม? 
      พระสัตตรสวัคคียตอบวา พระฉ
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
 พระฉัพพัคคียจึงไดหลอนพวกภิกษุท้ังหลายเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแด
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอหลอน 
 ภิกษุท้ังหลาย จริงหรือ ?. 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแล
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ภิกษุท้ังหลายเลา? การกระทําของพวกเธอน่ัน
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดง อยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๐๔. ๕. อน่ึง ภิกษุใดหลอนซึ่งภิกษุ เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัค
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๕๙๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ซึ่งภิกษุ ไดแก ภิกษุรูปอื่น. 
      บทวา หลอน ควา
 กลิ่นก็ดี รสก็ดี โผฏฐัพพะก็ดี เธอผูถูก
 ปาจิตตีย. 
      อุปสัมบันมุงจะหลอนอุปสัมบัน บอกเลาทางกันดารเพราะโจรก็ดี ทางกันดารเพราะ- 
 *สัตวรายก
                           บทภาชนีย 



                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๐๐] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 

น ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ลิ่นก็ดี รสก็ด ี
ก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ. 

เพราะ 
็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ. 

็ดี รสก็ดี 
งกันดารเพราะโจร ทางกันดารเพราะสัตวราย ทางกันดาร 

ลายรูป 
ธเจาประทับอยู ณ เภสกลามฤคทายวัน เขต 

ัยนั้น ถึงเดือนฤดหูนาว ภิกษุท้ังหลายไดกอไฟท่ีขอนไม 
ไลพวก- 

าวา 

ุ 

วบัญญัติสิกขาบท 
กษุท้ังหลาย ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ัน 

รุุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 

      อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย หลอ
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                             ทุกกฏ 
      [๖๐๑] อุปสัมบันมุงจะหลอนอนุปสัมบัน แสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี ก
 โผฏฐัพพะก็ดี เขาจะตกใจ
      อุปสัมบันมุงจะหลอนอนุปสัมบัน บอกเลาทางกันดารเพราะโจรก็ดี ทางกันดาร
 สัตวรายก็ดี ทางกันดารเพราะปศาจก็ดี เขาจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก
      [๖๐๒] อนปุสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย หลอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๖๐๓] ภิกษุไมประสงคจะหลอน แตแสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก
 โผฏฐัพพะก็ดี หรือบอกเลาทา
 เพราะปศาจ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                         ----------- 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                        เรื่องภิกษุห
      [๖๐๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 เมืองสุงสุมารคิระ ในภัคคชนบท สม
 มีโพรงใหญทอนหนึ่งแลวผิง ก็งูเหาในโพรงไมทอนใหญนั้นถูกไฟรอนเขา ไดเลื้อยออก
 *ภิกษุๆ ไดวิ่งหนีไปในท่ีนั้นๆ บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะน
 ไฉน ภิกษุท้ังหลาย จึงไดกอไฟผิงเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภิกษ
 กอไฟผิง จริงหรือ? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแล
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิ
 จึงไดกอไฟผิงเลา? การกระทําของภิกษุโมฆบ
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 



                           พระบัญญัติ 
      ๑๐๕. ๖. อน่ึง ภิกษุใด มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ดี ซึ่งไฟ เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

       ทรงอนุญาตใหพระอาพาธผิงไฟได 
ายอาพาธ บรรดาภิกษุผูพยาบาลไข ไดถาม 

หรือ? พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ? 
วาม 

ไมได 

็ดี ใหผูอื่นกอเองก็ดี ซึ่งไฟแลวผิงได อนึง่ 

ติดก็ดี ใหติดก็ดี 

ั้งหลาย ดวยประการ 

      ทรงอนุญาตใหตามประทีปเปนตนได 
การตามประทีปบาง การกอไฟบาง 

ดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา 
 

ี ใหติดก็ดี ซึ่งไฟ 
นปาจิตตีย. 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

 ฉะนี้. 
                       เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
            
      [๖๐๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุท้ังหล
 พวกภิกษุอาพาธวา อาวุโสท้ังหลาย พออดทนได
      ภิกษุอาพาธตอบวา อาวุโสท้ังหลาย เมื่อกอนพวกผมกอไฟผิงได เพราะเหตุนั้นค
 ผาสุกจึงมีแกพวกผม แตบัดนี้ พวกผมรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงผิงไฟ
 เพราะเหตุนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกผม. 
      ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธกอเองก
 พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๑ 
      ๑๐๕. ๖. ก. อน่ึง ภิกษุใด มิใชผูอาพาธ มุงการผิง 
 ซึ่งไฟ เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท
 ฉะนี้. 
               เรื่องทรงอนุญาตใหพระอาพาธผิงไฟได จบ. 
            
      [๖๐๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุท้ังหลายพากันรังเกียจ
 การติดไฟในเรือนไฟบาง จึงไดกราบทูลเรื่องน้ันแ
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหติดเองก็ดี ใหผูอื่นติดก็ดี ซึง่ไฟ เพราะปจจัยเห็นปานน้ันได
 อน่ึง พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๒ 
      ๑๐๕. ๖. ข. อนึ่ง ภิกษุใดมิใชผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ด
 เวนไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป เป
               เรื่องทรงอนุญาตใหตามประทีปเปนตนได จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๐๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ... 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือ ผูท่ีเวนไฟก็ยังมีความผาสุก. 



      ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือ ผูท่ีเวนไฟแลว ไมมีความผาสุก. 

ิปาจิตตีย. 
องอาบัติปาจิตตีย. 

ไวแตปจจัยเห็นปานน้ัน. 

ุสําคัญวามิใชผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ดี ซึ่งไฟ 
ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 
ิตตีย. 

าบัติทุกกฏ. 
ชผูอาพาธ ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 

อาบัติ. 

ุผิงถานไฟท่ีปราศจากเปลว ๑ 
างอื่นก็ดี ติดไฟในเรือนไฟก็ดี เพราะมีเหตุเห็นปานน้ัน ๑ 

ิสาร 
เจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวหิาร อันเปน 

เขตพระนครราชคฤห. ครั้งน้ันภิกษุพากันสรงน้ําอยูในแมน้ํา 
ะราช- 

      บทวา มุงการผิง คือ ประสงคจะใหรางกายอบอุน. 
      ท่ีช่ือวา ไฟ คือ ท่ีเรียกกันวา อัคคี. 
      บทวา ติด คือ ติดเอง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา ใหติด คือ ใชผูอื่น ตองอาบัต
      ภิกษุสั่งหนเดียว แตเขาติดแมหลายหน ก็ต
      บทวา เวนไวแตปจจัยมีอยางน้ันเปนรูป คือ ยก
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๐๘] มิใชผูอาพาธ ภิกษ
 เวนไวแตมีปจจัยเห็นปานน้ัน 
      มิใชผูอาพาธ ภิกษุสงสัย มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ดี ซึ่งไฟเวนไว แตมีปจจัยเห็น 
 ปานน้ัน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ดี ซึ่งไฟ เวนไวแตมี
 ปจจัยเห็นปานน้ัน ตองอาบัติปาจ
                           ติกะทุกกฏ 
      ภิกษุยกฟนท่ีติดไฟไวในท่ีเดิม ตองอ
      ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใ
      ผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ..., ไมตอง
                          อนาปตติวาร 
      [๖๐๙] ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุผิงไฟท่ีผูอื่นติดไว ๑ ภิกษ
 ภิกษุตามประทีปก็ดี กอไฟใชอย
 มีอันตราย ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                       ---------------- 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                       เรื่องพระเจาพิมพ
      [๖๑๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต 
 ตโปทา ขณะนั้นแล พระเจาพิมพิสารจอมทัพแหงมคธรัฐเสด็จไปสูแมน้ําตโปทา ดวยพร
 *ประสงคจะทรงสนานพระเศียรเกลา แลวประทับพักรออยูในท่ีควรแหงหนึง่ ดวยต้ังพระทัยวา 
 จักทรงสนานตอเมื่อพระคุณเจาสรงนํ้าเสร็จ ภกิษุท้ังหลายไดสรงนํ้าอยูจนถงึเวลาพลบ ดังน้ัน 



 ทาวเธอจึงสรงสนานพระเศียรเกลาในเวลาพลบคํ่า เมื่อประตูพระนครปด จําตองประทับแรมอยู 
 นอกพระนคร แลวเสด็จเขาเฝาพระผูมีพระภาคแตเชา ท้ังๆ ท่ีเครื่องประท่ินทรงยังคงปรากฏอยู 

คทรง 

เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
ั้งหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภิกษุ 

กษุท้ังหลาย ไฉน ภิกษุโฆษบุรุษเหลาน้ัน 
รูจักประมาณเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ 

ยิ่ง 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยประการฉะนี้. 

กระวาย ภิกษุท้ังหลายพากันรังเกียจไมอาบน้ํา 
อมประทุษรายท้ังจีวรท้ังเสนาสนะ ภิกษุ 

ษุท้ังหลาย 

วแตสมัย 
ือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน 

 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับเหนือพระราชอาสนอันสมควรสวนขางหน่ึง. 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามทาวเธอผูนั่งประทับเรียบรอยแลววา ดูกรมหาบพิตร พระองค 
 เสด็จมาแตเชา ท้ังเครื่องวิเลปนะท่ีทรงยังคงปรากฏอยู เพื่อพระราชประสงคอะไร? 
      จึงทาวเธอกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหทาวเธอ 
 ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา. ครั้นทาวเธออันพระผูมีพระภา
 ช้ีแจง ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลวเสด็จลุกจากท่ีประทับ 
 ทรงอภวิาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ. 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ใน
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุท
 แมพบพระเจาแผนดินแลว ก็ยังอาบนํ้าอยูไมรูจักประมาณจริงหรอื? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิ
 แมเห็นพระเจาแผนดินแลว จึงยังอาบนํ้าอยู ไม
 เหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใส
 ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๐๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนก่ึงเดือน อาบน้ํา เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพ
                     เรื่องพระเจาพิมพสิาร จบ. 
                    ทรงอนุญาตใหอาบน้ําในฤดูรอน 
      [๖๑๑] ครั้นถึงคราวรอน คราวกระวน
 ยอมนอนท้ังๆ ท่ีรางกายชุมดวยเหงื่อ เหงื่อนัน้ย
 ท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิก
 ในคราวรอน ในคราวกระวนกระวาย เราอนุญาต ยังหยอนก่ึงเดือนก็อาบน้ําได. 
      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๑ 
      ๑๐๖. ๗. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนก่ึงเดือน อาบน้ํา เวนไ
 เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเรื่องน้ัน เด
 กึ่งน้ี เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 



      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยประการ 

      ทรงอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธอาบนํ้าได 
ษุผูพยาบาลไขไดถามพวกภิกษุ 

ังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ? 
อืน 

ระภาคทรง 

้ําได. 

แตสมัย 
อนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน 

ื่องน้ัน. 
ะการ 

     ทรงอนุญาตใหภิกษุทํานวกรรมอาบน้ําได 
กันรงัเกียจไมอาบน้าํ ยอมนอน 
ั้งจีวรท้ังเสนาสนะ ภิกษุท้ังหลายได 

ในคราว 

วแตสมัย 
ึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน 

งาน นี้สมัย 

ระการ 

     ทรงอนุญาตใหภิกษุไปทางไกลอาบน้ําได 

 ฉะนี้. 
                เรื่องทรงอนุญาตใหอาบน้ําในฤดูรอน จบ. 
            
      [๖๑๒] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายอาพาธ บรรดาภิก
 ผูอาพาธวา อาวุโสท้ังหลาย พออดทนไดหรอื? พอย
      ภิกษุผูอาพาธตอบวา อาวุโสท้ังหลาย เมื่อกอน พวกผมอาบน้ําในกาลยังหยอนก่ึงเด
 ได เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงมีความผาสุก แตบัดนี้พวกผมรงัเกียจอยูวา พระผูมีพ
 หามแลว จึงไมไดอาบน้ํา เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงไมมีความผาสุก. 
      ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธ ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน
      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๒ 
      ๑๐๖. ๗. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนก่ึงเดือน อาบน้ําเวนไว
 เปนปาจิตตีย. นี้สมัยในเรื่องน้ัน เดื
 กึ่งน้ี เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข นี้สมัยในเร
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยปร
 ฉะนี้. 
                เรื่องอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธอาบนํ้าได จบ. 
            
      [๖๑๓] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายทํานวกรรมแลว พา
 ท้ังๆ ท่ีรางกายชุมดวยเหงือ่ เหงื่อนั้นยอมประทุษรายท
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ทํางาน เราอนุญาต หยอนกึ่งเดือน อาบน้ําได. 
      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๓ 
      ๑๐๖. ๗. ค. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนก่ึงเดือน อาบน้ํา เวนไ
 เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเรื่องน้ัน เดือนก
 กึ่งน้ี เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข คราวทําการ
 ในเรื่องน้ัน. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลายดวยป
 ฉะนี้. 
             เรื่องทรงอนุญาตใหภกิษุทํานวกรรมอาบน้ําได จบ. 
            



      [๖๑๔] สมัยตอมา ภิกษุท้ังหลายพากันเดินทางไกลไปแลว พากันรังเกียจไมอาบน้ํา 
ะทุษรายท้ังจีวร ท้ังเสนาสนะ ภิกษุ 

ุท้ังหลาย 

แตสมัย 
ึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน 

งาน 

ยดวยประการ 

      ทรงอนุญาตใหภิกษุทําจีวรอาบน้ําได 
อยูในท่ีแจง ถูกตองลมผสม 

ันรังเกียจไมอาบน้ํา ยอมนอนท้ังๆ ท่ีรางกาย 
ื่องน้ัน 

วแตสมัย 
ึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน 

งาน คราว 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

นํ้าดวยจุรณหรอืดินเหนียว เปนทุกกฏในประโยค เมื่อ 

 ยอมนอนท้ังๆ ท่ีรางกายชุมดวยเหงื่อ เหงื่อนัน้ยอมปร
 ท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษ
 คราวไปทางไกล เราอนุญาต ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ําได. 
      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๔ 
      ๑๐๖. ๗. ง. อน่ึง ภิกษุใด ยังหยอนก่ึงเดือน อาบน้ํา เวนไว
 เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเรื่องน้ัน เดือนก
 กึ่งน้ี เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข คราวทําการ
 คราวไปทางไกลน้ีสมัยในเรือ่งน้ัน. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลา
 ฉะนี้. 
             เรื่องทรงอนุญาตใหภกิษุไปทางไกลอาบน้ําได จบ. 
            
      [๖๑๕] สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปกําลังชวยกันทําจีวรกรรม
 ธุลี ท้ังฝนก็ตกถูกตองประปราย ภิกษุท้ังหลายพาก
 โสมม รางกายท่ีโสมมนั้นยอมประทุษรายท้ังจีวร ท้ังเสนาสนะ ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเร
 แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในคราวฝนปนพายุ 
 เราอนุญาต ยังหยอนก่ึงเดือน อาบน้ําได. 
      ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๕ 
      ๑๐๖. ๗. จ. อน่ึง ภิกษุใด ยังหยอนก่ึงเดือน อาบน้ํา เวนไ
 เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเรื่องน้ัน เดือนก
 กึ่งน้ี เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข คราวทําการ
 ไปทางไกล คราวฝนมากับพายุ นี้สมัยในเรื่องน้ัน. 
               เรื่องทรงอนุญาตใหภิกษุทําจีวรอาบน้ําได จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๑๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ยังหยอนก่ึงเดือน คือ ยังไมถึงครึง่เดือน. 
      บทวา อาบนํ้า ไดแก อาบ
 อาบน้ําเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกไวแตมีสมัย. 



      ท่ีช่ือวา คราวรอน คือ เดือนก่ึงทายฤดูรอน. 
แหงฤดูฝน ภิกษุอาบน้ําได เพราะ 
ะวนกระวาย. 

 

วา 
น. 

ึงแลวก็อาบน้ําได. 
อง 

าวฝนมากับพายุ. 

ุสําคัญวาหยอน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย ตองอาบัติ- 

อืน ภิกษุสําคัญวาเกิน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. ตองอาบัติทุกกฏ. 

ติ. 

าก่ึงเดือน ๑ ภิกษุอาบน้ําในเวลาเกิน 
้ํา ๑ ภิกษุอาบนํ้าในปจจันตชนบท ทุกๆ แหง ๑ ภิกษุอาบน้ํา 

ายรูป 
เจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พวกภิกษุกบัพวกปริพาชกตางพากันเดินทาง 
พวกภิกษุ 

 

      ท่ีช่ือวา คราวกระวนกระวาย คือ เดือนตน
 ถือวาสองเดือนก่ึงน้ี เปนคราวรอน เปนคราวกร
      ท่ีช่ือวา คราวเจ็บไข คือ เวนอาบนํ้า ยอมไมสบาย ภิกษุอาบน้ําได เพราะถือวา
 เปนคราวเจ็บไข. 
      ท่ีช่ือวา คราวทําการงาน คือ โดยท่ีสุดแมกวาดบริเวณ ภกิษุอาบน้ําได เพราะถือ
 เปนคราวทําการงา
      ท่ีช่ือวา คราวไปทางไกล คือ ภิกษุต้ังใจวา จักเดินทางก่ึงโยชน อาบน้ําได คือ 
 ตอนจะไปอาบน้ําได ไปถ
      ท่ีช่ือวา คราวฝนมากับพายุ คือ ภิกษุท้ังหลายถูกตองลมผสมธุลี หยาดฝนตกถูกต
 กาย ๒-๓ หยาด อาบน้ําได เพราะถือวาเปนคร
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๑๗] หยอนกึ่งเดือน ภิกษ
 *ปาจิตตีย. 
      หยอนกึ่งเดือน ภิกษุสงสัย อาบน้ํา เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      หยอนกึ่งเด
                           ทุกะทุกกฏ 
      เกินกึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาหยอน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เกินกึ่งเดือน ภิกษุสงสัย ..
                          ไมตองอาบัติ 
      เกินกึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน ... ไมตองอาบั
                          อนาปตติวาร 
      [๖๑๘] ภิกษุอาบน้ําในสมัย ๑ ภิกษุอาบน้ําในเวล
 กึ่งเดือน ๑ ภิกษุขามฟากอาบน
 เพราะมีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                         ------------ 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                        เรื่องภิกษุหล
      [๖๑๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 จากเมืองสาเกตไปยังพระนครสาวัตถี. ในระหวางทางพวกโจรไดพากันออกมาแยงชิง
 กับพวกปริพาชกเหลาน้ัน พวกเจาหนาท่ีไดออกจากพระนครสาวัตถี ไปจับโจรเหลาน้ันไดพรอม



 ท้ังของกลาง แลวสงทูตไปในสํานักภิกษุท้ังหลายวา นิมนตพระคุณเจาท้ังหลายมา จําจีวร 
 ของตนๆ ไดแลวจงรับเอาไป. ภิกษุท้ังหลายจาํจีวรไมได ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาท้ังหลายจึงจําจีวรของตนๆ ไมไดเลา? ภิกษุท้ังหลายไดยิน 
 ชาวบานเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น ทรงทําธรรมีกถาท่ีสมควรแกเรื่องน้ัน ท่ีเหมาะสมแกเรื่องน้ัน แกภิกษุ 

ุ 

 ของเขียวครามก็ได ตมก็ได ของดําคล้ําก็ได 
ีวรใหม 

  สิกขาบทวิภังค 
งมิไดทําเครื่องหมาย. 

 ชนิดใดชนิดหน่ึง. 
อยางหน่ึง นั้น 

ือน 
มเขียวอยาง ๑. 

ําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง 
าง อยางใดอยางหน่ึง (ทําเปนวงกลม) 

าํคัญวามิไดถือเอา ใชนุงหม ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ุงหม ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 ท้ังหลาย แลวรบัส่ังวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษ
 ท้ังหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรบัวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความ 
 สําราญแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๐๗. ๘. อน่ึง ภิกษุไดจีวรมาใหม พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี 
 ๓ อยาง อยางใดอยางหน่ึง คือ
 ถาภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหน่ึง ใชจ
 เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
                        
      [๖๒๐] ท่ีช่ือวา ใหม ทานกลาววายั
      ท่ีช่ือวา จีวร ไดแก ผา ๖ ชนิด
      พากยวา พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใด
 คือ พึงถือ โดยท่ีสุดแมดวยปลายหญาคา. 
      ท่ีช่ือวา ของเขียวคราม ไดแกของเขียวคราม ๒ อยาง คือของเขียวครามเหม
 สําริดอยาง ๑ ของเขียวครามเหมือนน้ําใบไ
      ท่ีช่ือวา สีตม ตรัสวา สีน้ําตม. 
      ท่ีช่ือวา สีดําคล้ํา ไดแกสีดําคล้ําชนิดใดชนิดหน่ึง. 
      พากยวา ถาภิกษุไมถือเอาวตัถุส
 นั้น ความวา ภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อย
 โดยท่ีสุดแมดวยปลายหญาคา แลวใชจีวรใหม ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๒๑] มิไดถือเอา ภิกษุส
      มิไดถือเอา ภิกษุสงสัย ใชน
      มิไดถือเอา ภิกษุสําคัญวาถือเอา ใชนุงหม ตองอาบัติปาจิตตีย. 



                           ทุกะทุกกฏ 
      ถือเอาแลว ภิกษุสําคัญวามิไดถือเอา ใชนุงหม ตองอาบัติทุกกฏ. 

ุงหม ตองอาบัติทุกกฏ. 

ัติ. 

ายหายสญูไป ๑ ภิกษุ 
หมายไวแตจางไป ๑ ภิกษุนุงหมจีวรท่ียังมิไดทําเครื่องหมายแตเย็บ 

าม ๑ 

ันทศากยบุตร 
ธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

ครั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตร วิกัปจีวรเองแก 
กิษุนั้น 

 

ัปจีวรเองแกภิกษุแลวใช 
ือ? 

าบท 
อวิกัปจีวรเองแกภิกษุแลว ไฉน 

ระทําของเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 

ชสอยจีวรนั้น ซึ่งไมใหเขาถอนกอน เปนปาจิตตีย. 

      ถือเอาแลว ภิกษุสงสัย ใชน
                          ไมตองอาบัติ 
      ถือเอาแลว ภิกษุสําคัญวาถือเอาแลว ใชนุงหม ไมตองอาบ
                          อนาปตติวาร 
      [๖๒๒] ภิกษุถือเอาแลวนุงหม ๑ ภิกษุนุงหมจีวรท่ีมีเครื่องหม
 นุงหมจีวรท่ีมีโอกาสทําเครื่อง
 ติดกับจีวรท่ีทําเครื่องหมายแลว ๑ ภิกษุนุงหมผาปะ ๑ ภิกษุนุงหมผาทาบ ๑ ภิกษุใชผาด
 ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                          ---------- 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
                     เรื่องพระอุปน
      [๖๒๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุท
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 ภิกษุสัทธิวิหาริกของภิกษุผูเปนพี่นองกัน แลวใชสอยจวีรนั้น ซึ่งยังมิไดถอน ครั้นแลวภ
 เลาเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลายวา อาวุโสท้ังหลาย ทานพระอุปนันทศากยบุตรน้ี วิกัปจีวรเอง 
 แกผมแลวใชสอยจวีรนั้นซึ่งยงัมิไดถอน บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ทานพระอุปนันทศากยบุตรวิกัปจีวรเองแกภกิษุแลว ไฉน จึงไดใชสอยจีวรนั้น
 ซึ่งยังมิไดถอนเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรอุปนันท ขาววา เธอวิก
 สอยจีวรนั้นซึ่งยังมิไดถอน จรงิหร
      พระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกข
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทางติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธ
 จึงไดใชสอยจวีรนั้นซึ่งยังมิไดถอนเลา? การก
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๐๘. ๙. อน่ึง ภิกษุใดวิกัปจีวรเอง แกภกิษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี สิกขมานาก็ดี 
 สามเณรก็ดี สามเณรีก็ดี แลวใ
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ 



                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๒๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 

ษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

แก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย. 
ูมีสิกขาอันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการตลอด 

อวา สามเณรี ไดแก สตรีผูถือสิกขาบท ๑๐. 

ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป 

ับหลัง ๑. 
ิกัป 

ื่อนี้. 

ิตรหรอืเปนผูเคยเห็นของทาน พึงตอบวา ทานผูมีช่ือนี้ และ 
 จวีรผืนนี ้

กิษุสําคัญวายังมิไดถอน ใชสอย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
า ใชสอย ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ายังมิไดถอน ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 

อาบัติ. 

      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือ ภิก
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา แกภิกษุ คือ แกภิกษุรูปอื่น. 
      ท่ีช่ือวา ภิกษุณี ได
      ท่ีช่ือวา สิกขมานา ไดแก สามเณรีผ
 ๒ ป. 
      ท่ีช่ือวา สามเณร ไดแก บุรุษผูถือสิกขาบท ๑๐. 
      ท่ีช่ื
      บทวา เอง คือ วิกัปดวยตน. 
      ท่ีช่ือวา จีวร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหน่ึง 
 เปนอยางตํ่า. 
      ท่ีช่ือวา วิกัป (โดยใจความก็คือทําใหเปนของสองเจาของ) มี ๒ อยาง คือ วิกัป 
 ตอหนา ๑ วิกัปล
      ท่ีช่ือวา วิกัปตอหนา คือกลาวคําวา ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้แกทาน หรือวาขาพเจาว
 จีวรผืนนี้แกสหธรรมิกผูมีช
      ท่ีช่ือวา วิกัปลับหลัง คือกลาวคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนีแ้กทานเพ่ือชวยวิกัป ภิกษุ 
 ผูรับวิกัปนั้นพึงถามวา ใครเปนม
 ทานผูมีช่ือนี้ ภิกษุผูรับวิกัปนั้นพึงกลาววา ขาพเจาใหแกภิกษุมีช่ือนั้นและภิกษุมีช่ือนั้น
 เปนของภิกษุเหลานั้น ทานจงใชสอยก็ตาม จงสละก็ตาม จงทําตามปจจัยก็ตาม. 
      ท่ีช่ือวา ซึ่งไมใหเขาถอนกอน คือ ภิกษุใชสอยจวีรท่ีผูรับวิกัปน้ันยังมิไดคืนให 
 หรือไมวิสาสะแกภิกษุผูรับวิกปันั้น ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๒๕] จีวรยังมิไดถอน ภ
      จีวรยังมิไดถอน ภิกษุสงสัยว
      จีวรยังมิไดถอน ภิกษุสําคัญวาถอนแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ติกะทุกกฏ 
      ภิกษุอธิษฐานก็ดี สละใหไปก็ดี ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 
      จีวรท่ีถอนแลว ภิกษุสําคัญว
      จีวรท่ีถอนแลว ภิกษุสงสัย ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      จีวรท่ีถอนแลว ภิกษุสําคัญวาถอนแลว ใชสอย ไมตอง



                          อนาปตติวาร 
      [๖๒๖] ภิกษุใชสอยจีวรท่ีภิกษุผูรับวิกัปคืนให หรือวิสาสะแกภิกษุผูรับวิกัป ๑ ภิกษุ 

 ไมตองอาบัติแล. 

ัคคีย 
พุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ 

ี ครั้งน้ัน พระสัตตรสวัคคียเปนผูไมเก็บงําบริขาร 
ียวา 

มดังนี ้

 ของภิกษุท้ังหลายเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 

ิงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดซอน 
กระทําของพวกเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อม 

วก็ดี ของภิกษุ โดยท่ีสุดแมหมายจะหัวเราะ เปน 

        สิกขาบทวิภังค 
 คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

 วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                         ----------- 
                   ๖. สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                       เรื่องพระสัตตรสว
      [๖๒๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถ
 พระฉัพพัคคียจึงซอนบาตรบาง จีวรบาง ของพระสัตตรสวคัคียๆ จึงกลาวขอรองพระฉัพพัคค
 อาวุโสท้ังหลาย ขอทานจงคืนบาตรใหแกพวกผมดังน้ีบาง วาขอทานจงคืนจีวรใหแกพวกผ
 บาง. พระฉัพพัคคียพากันหัวเราะ พระสัตตรสวัคคียรองไห ภกิษุท้ังหลายพากันถามวา อาวโุส 
 ท้ังหลาย พวกทานรองไหทําไม? 
      พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พวกพระฉัพพัคคียเหลานี้พากันซอนบาตร 
 บาง จีวรบาง ของพวกผม. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย 
 จึงไดซอนบาตรบาง จีวรบาง
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอซอน 
 บาตรบาง จีวรบาง ของภิกษุท้ังหลายจร
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 บาตรบาง จีวรบาง ของภิกษุท้ังหลายเลา? การ
 ใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๐๙. ๑๐. อน่ึง ภิกษุใด ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปู 
 นั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคดเอ
 ปาจิตตีย. 
                     เรื่องพระสัตตรสวัคคีย จบ. 
                  
      [๖๒๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ



 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ของภิกษุ คือ ของภกิษุอื่น. 
      ท่ีช่ือวา บาตร ไดแก บาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑ 

ิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตอง 

็ม ไดแกกลองท่ีมีเข็มก็ตาม ไมมีเข็มก็ตาม. 
ิด คือ ประคตผาชนิดหน่ึง ประคต 

ือ ใชผูอื่นใหซอน ตองอาบัติปาจิตตีย ใชหนเดียว เขาซอน 

ัญวาอุปสมบัน ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวร 
ะคตเอวก็ดี โดยท่ีสุดแมหมายจะหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย 

อาบัติปาจิตตีย. 

หมายจะหัวเราะ ตองอาบัติทุกกฏ. 

. 

ท่ีผูอื่นวางไวไมดี ๑ ภิกษุ 
จะคืนให ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

      ท่ีช่ือวา จีวร หมายถึงผา ๖ ชนิด ชน
 วิกัปเปนอยางตํ่า. 
      ท่ีช่ือวา ผาปูนั่ง ตรัสหมายผาปูนั่งท่ีมีชาย. 
      ท่ีช่ือวา กลองเข
      ท่ีช่ือวา ประคตเอว ไดแกประคตเอว ๒ ชน
 ไสสุกรชนิดหน่ึง. 
      บทวา ซอน คือ ซอนเอง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา ใหซอน ค
 แมหลายหน ก็ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา โดยท่ีสุดแมหมายจะหัวเราะ คือ มุงจะลอเลน. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๒๙] อุปสัมบัน ภิกษุสําค
 ก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ปร
      อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลอง 
 เข็มก็ดี ประคตเอวก็ดี โดยท่ีสุดแมหมายจะหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ด ี
 ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคตเอวก็ดี โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ ตอง
                          ปญจกะทุกกฏ 
      ภิกษุซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบริขารอยางอืน่ โดยท่ีสุดแมหมายจะหัวเราะ ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ. 
      ภิกษุซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี บริขารอยางอื่นก็ดี ของอนุปสัมบัน 
 โดยท่ีสุดแม
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๖๓๐] ภิกษุไมมีความประสงคจะหัวเราะ ๑ ภิกษุเก็บบริขาร
 เก็บไวดวยหวงัส่ังสอนแลวจงึ
                   สุราปานวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                      ปาจิตตีย วรรคท่ี ๖ จบ. 



                         ----------- 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
          ๑. สุราปานสิกขาบท         วาดวยการด่ืมสุรา 

   วาดวยการจี ้
 
ื้อเฟอ 

 ุ

บทําใหเสียสี 
 และ 

าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
รสาวัตถี ครั้งน้ัน ทานพระอุทายีเปนผูชํานาญในการยิงธนู 

ําดับ 

ะนาวา ไฉน ทานพระ 
ัน้แดพระผูมีพระภาค ... 

ัตว 

ยนแลวบัญญัติสิกขาบท 
ฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดแกลงพรากสัตว 

เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 

 จบ. 

          ๒. อังคุลิปโตทกสิกขาบท   
          ๓. หัสสธัมมสิกขาบท         วาดวยการเลนน้ํา
          ๔. อนาทริยสิกขาบท         วาดวยความไมเอ
          ๕. ภิงสาปนสิกขาบท         วาดวยการหลอนภิกษ
          ๖. โชติสมาทหนสิกขาบท      วาดวยการติดไฟ 
          ๗. นหานสิกขาบท           วาดวยการอาบนํ้า 
          ๘. ทุพพัณณกรณสิกขาบท       วาดวยของสําหรั
          ๙. วิกัปปนสิกขาบท          วาดวยการวิกปัจีวร
          ๑๐. จีวราปนิธานสิกขาบท     วาดวยการซอนจวีร 
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๗ 
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๑ 
                         เรื่องพระอุทาย ี
      [๖๓๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนค
 นกกาท้ังหลายไมเปนท่ีชอบใจของทานๆ ไดยิงมัน แลวตัดศีรษะเสียบหลาวเรียงไวเปนล
      ภิกษุท้ังหลายถามอยางนี้วา อาวุโส ใครฆานกกาเหลาน้ี? 
      พระอุทายีตอบวา ผมเองขอรับ เพราะผมไมชอบนกกา. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนท
 อุทายีจึงไดแกลงพรากสัตวจากชีวิตเลา? แลวกราบทูลเรื่องน
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอแกลงพรากส
 จากชีวิต จริงหรือ? 
      ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตี
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 จากชีวิตเลา? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไป
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑๐. ๑. อน่ึง ภิกษุใด แกลงพรากสัตวจากชีวิต เปนปาจิตตีย. 
                        เรื่องพระอุทายี



                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๓๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

ยสัตวดิรัจฉาน. 
ซึ่งอินทรียมีชีวิต ทําความ 

ัตวมีชีวิต พรากจากชีวิต ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ากจากชีวิต ตองอาบัติทุกกฏ. 

ุกกฏ. 

ิ. 

๑ ภิกษุไมประ- 
ิต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ัคคีย 
จาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียรูอยู บริโภคน้ํามีตัวสัตว 
อยู 

 พวกเธอรูอยู 

ญัติสิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได 

อน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง 

      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา แกลง คือ รูอยู รูดอียู ต้ังใจ พยายาม ละเมิด. 
      ท่ีช่ือวา สัตว ตรัสหมา
      บทวา พราก ... จากชีวิต ความวา ตัดทอน บ่ันทอน 
 สืบตอใหกําเริบ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๓๓] สัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาส
      สัตวมีชีวิต ภิกษุสงสัย พร
      สัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญไมใชสัตวมีชีวิต พรากจากชีวิต ไมตองอาบัติ. 
      ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาสัตวมีชีวิต ... ตองอาบัติท
      ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาไมใชสัตวมีชีวิต ... ไมตองอาบัต
                          อนาปตติวาร 
      [๖๓๔] ภิกษุไมแกลงพราก ๑ ภิกษุพรากดวยไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู 
 *สงคจะใหตาย ๑ ภิกษุวิกลจร
                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                          ---------- 
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๖๓๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียรู
 จึงไดบริโภคน้าํมีตัวสัตวเลา? แลวกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา
 บริโภคน้ํามีตัวสัตว จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 บริโภคน้ํามีตัวสัตวเลา? การกระทําของพวกเธ
 ไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑๑. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู บริโภคน้ํามีตัวสัตว เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 

ูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

า ภิกษุรูอยู คือ รูวา สัตวท้ังหลายจกัตายเพราะการบริโภค 

วามีตัวสัตว บริโภค ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 

ิทุกกฏ. 

ือรูวาสัตวจักไมตายเพราะ 
ุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ัพพัคคีย 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียรูอยูฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลว 
องทําใหม 

เธอรูอยู 
ือ่ทําอีก จริงหรอื? 

                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๓๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรอืคนอื่นๆ บอกแกเธอ. 
      บทวา มีตัวสัตว ความว
 ดังน้ี บริโภค, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๓๗] น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสําคัญ
      น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสงสัย บ
      น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว บริโภค ไมตองอาบัติ. 
      น้ําไมมีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว ... ตองอาบัต
      น้ําไมมีตัวสัตว ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. 
      น้ําไมมีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๖๓๘] ภิกษุไมรูวานํ้ามีตัวสัตว ๑ ภิกษุรูวานํ้าไมมีตัวสัตว ค
 การบริโภค ดังน้ี บริโภค ๑ ภิกษ
                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                          --------- 
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                        เรื่องพระฉ
      [๖๓๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ตามธรรมเพ่ือทําอีก ดวยกลาวหาวา กรรมไมเปนอันทําแลว กรรมท่ีทําแลวไมดี กรรมต
 กรรมไมเปนอนัทําเสร็จแลว กรรมท่ีทําเสร็จแลวไมดี ตองทําใหเสร็จใหม บรรดาภิกษุท่ีเปนผู 
 มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียรูอยู จึงไดฟนอธิกรณท่ีทํา 
 เสร็จแลวตามธรรมเพ่ือทําใหมเลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวก
 ฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลวตามธรรมเพ



      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได 

ลา? การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือ 
 ... 

 ------------- 

 ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

ท่ีสงฆก็ดี บุคคลก็ดี ทําแลวตามธรรม ตามสัตถุศาสน 

ิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑. 
ลว กรรม 

ท่ีทําเสร็จแลวไมดี สงฆ 

นธรรม ฟน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ามสงสัย ฟน ตองอาบัติทุกกฏ. 

อาบัติทุกกฏ. 

บุคคลผูไมควร 
จริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

 ฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลวตามธรรมเพือ่ทําอีกเ
 ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑๒. ๓. อน่ึง ภิกษุใด รูอยู ฟนอธิกรณท่ีทําเสร็จแลวตามธรรม เพื่อทําอีก 
 เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                        
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๔๐] บทวา อนึ่ง ... ใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรอืคนอื่นๆ บอกแกเธอ หรอืเจาตัวบอก. 
      ท่ีช่ือวา ตามธรรม คือ 
 นี่ช่ือวา ตามธรรม. 
      [๖๔๑] ท่ีช่ือวา อธิกรณ ไดแก เรื่องท่ีเกิดข้ึนแลวจะตองจัดตองทํามี ๔ คือ 
 วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธ
      บทวา ฟน ... เพื่อทําอีก คือภิกษุฟนข้ึนดวยกลาวหาวา กรรมไมเปนอันทําแ
 ท่ีทําแลวไมดี กรรมตองทําใหม กรรมไมเปนอันทําเสร็จแลว กรรม
 ตองทําใหเสร็จใหม ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๔๒] กรรมเปนธรรม ภกิษุสําคัญวากรรมเป
      กรรมเปนธรรม ภิกษุมีคว
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ฟน ไมตองอาบัติ. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ฟน ตอง
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุมคีวามสงสัย ฟน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ฟน ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๖๔๓] ภิกษุรูอยูวา ทํากรรมโดยไมเปนธรรม โดยเปนวรรค หรือทําแก
 แกกรรม ดังน้ี ฟน ๑ ภิกษุวิกล
                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 



                         ----------- 
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                     เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 

จาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ครั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตรตองอาบัติช่ือ 

องอาบัติ 
ิ 

าบ 

ษุผูอยูปริวาสตอบวา ทําอยางนี้ อาวโุส. 
ัฏฐิ 

ิช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว คุณอยาได 

า เปนเชนนั้น ขอรับ. 
รดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... 

 ภิกษุรูอยู จึงไดปกปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุเลา? 

ดอาบัตินั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอรูอยูปกปด 
ือ? 

ิกขาบท 
ไฉน เธอรูอยู จึงไดปกปดอาบัติ 

 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 

ศากยบุตร จบ. 

      [๖๔๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว บอกแกภิกษุสัทธิวิหาริกของภิกษุผูพี่นองกันวา อาวุโส ผมต
 ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว คุณอยาไดบอกแกใครๆ เลย. ครั้นตอมาภิกษุรูปหน่ึงตองอาบัต
 ช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว ขอปริวาสเพ่ืออาบัตินั้นตอสงฆ. สงฆไดใหปริวาสเพ่ืออาบัตินั้น 
 แกเธอแลว. เธอกําลังอยูปริวาสอยู พบภิกษุรปูนั้นแลวไดบอกภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส ผมตอง 
 อาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว ไดขอปริวาสเพ่ืออาบัตินั้นตอสงฆ สงฆไดใหปริวาสเพ่ือ 
 อาบัตินั้นแกผมแลว ผมนั้นกาํลังอยูปรวิาส ผมขอบอกใหทราบ ขอทานจงจําผมวาบอกใหทร
 ดังน้ี. 
      ภิกษุนั้นถามวา อาวุโส แมภิกษุรูปอื่นใด ตองอาบัตินี้ แมภิกษุนั้นก็ทําอยางนี้หรือ? 
      ภิก
      ภิกษุนั้นพูดวา อาวุโส ทานพระอุปนันทศากยบุตรน้ีตองอาบัติช่ือสัญเจตนิกาสุกกวิส
 แลว ทานไดบอกแกผมวา อาวุโส ผมตองอาบัต
 บอกแกใครเลย. 
      ภิกษุผูอยูปริวาสถามวา อาวุโส ก็ทานปกปดอาบัตินั้นหรือ? 
      ภิกษุนั้นตอบว
      ครั้นแลวภิกษุผูอยูปริวาสนั้นไดแจงเรื่องแกภิกษุท้ังหลาย บร
 ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุผูปกป
 อาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ จริงหร
      ภิกษุผูปกปดอาบัตินั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติส
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ 
 ช่ัวหยาบของภกิษุเลา? การกระทําของเธอน่ัน
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑๓. ๔. อน่ึง ภิกษุใด รูอยู ปดอาบัติช่ัวหยาบของภิกษุ เปนปาจิตตีย. 
                    เรื่องพระอุปนันท



                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๔๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

อืคนอื่นๆ บอกแกเธอ หรอืเจาตัวบอก. 
าราชิก ๔ และอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓. 

ักโจท จักบังคับให 
็จ, ตอง 

ิช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวาอาบัติช่ัวหยาบ ปด, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
สัยอยู ปด, ตองอาบัติทุกกฏ. 

บัติทุกกฏ. 
บ ปด ตองอาบัติทุกกฏ. 

. 

ี การ 
 ๑ ไมบอกดวยคิดเห็นวาสงฆจักแตกแยกกัน หรือจักราว 

 หรอื 
 
ิกะ ๑ 

------- 

ยอุบาลี 
จาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อัน 

 เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ันในพระนครราชคฤห มี 
ั้งน้ัน 

      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ของภิกษุ คือ ของภกิษุรูปอื่น. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หร
      ท่ีช่ือวา อาบัติช่ัวหยาบ ไดแก อาบัติป
      บทวา ปด ความวา เมื่อภิกษุคิดเห็นวา คนท้ังหลายรูอาบัตินี้แลวจ
 ใหการ จักดาวา จักติเตียน จักทําใหเกอ, เราจกัไมบอกละ ดังน้ี พอทอดธุระเสร
 อาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๔๖] อาบัต
      อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุยังสง
      อาบัติช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวาไมใชอาบัติช่ัวหยาบ ปด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุปดอาบัติไมช่ัวหยาบ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุปดอัชฌาจารอันช่ัวหยาบก็ดี ไมช่ัวหยาบก็ดี ของอนุปสัมบัน ตองอา
      อาบัติไมช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวาอาบัติช่ัวหยา
      อาบัติไมช่ัวหยาบ ภิกษุยังสงสัยอยู ปด ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อาบัติไมช่ัวหยาบ ภิกษุสําคัญวาไมใชอาบัติช่ัวหยาบ ปด ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๖๔๗] ภิกษุคิดเห็นวาความบาดหมางก็ดี ความทะเลาะก็ดี ความแกงแยงก็ด
 วิวาทก็ดี จักมีแกสงฆ แลวไมบอก
 รานกัน ๑ ไมบอกดวยคิดเห็นวาภิกษุรูปนี้เปนผูโหดรายหยาบคาย จักทําอันตรายชีวิต
 อันตรายพรหมจรรย ๑ ไมพบภิกษุอื่นท่ีสมควรจึงไมบอก ๑ ไมต้ังใจจะปดแตยังไมไดบอก ๑
 ไมบอกดวยคิดเห็นวาจักปรากฏเอง ดวยการกระทําของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมม
 ไมตองอาบัติแล. 
                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                          ---
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                        เรื่องเด็กชา
      [๖๔๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเ
 เปนสถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต
 เด็กชายพวกหน่ึง ๑๗ คน เปนเพื่อนกัน เด็กชายอุบาลีเปนหัวหนาของเด็กเหลาน้ัน คร
 มารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีไดหารือกันวา ดวยวิธอียางไรหนอ? เมื่อเราท้ังสองลวงลับไปแลว 



 เจาอุบาลีจะพึงอยูเปนสุขและไมตองลําบาก ครั้นแลวหารอืกันตอไปวา ถาเจาอุบาลีจะพึงเรียน 

 
 
 
 

 

รดาบิดาสนทนาหารือกันดังน้ี จงึเขาไปหาเพ่ือน 
ังน้ีวา มาเถดิพวกเจา เราจกัพากันไปบวชในสํานัก 

ตางก็ไปหามารดาบิดาของตนๆ แลวขออนุญาตวา 
พชิตเถิด. 

 

ั้นบรรพชาและอุปสมบท. 
งไหวิงวอนวา ขอทานท้ังหลาย 

มี จักเค้ียวฉันได ถาขาวตมขาวสวยหรอืของ 

 
ของเค้ียว ดังน้ี ยอมถายอุจจาระรดบาง ถาย 

เสียง 
ะอานนทมาตรัสถามวา นั่นเสียงเด็กๆ หรือ อานนท? 

 หนังสือ ดวยวธิีอยางนี้แหละ เมื่อเราท้ังสองลวงลับไป เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุขและไมตอง 
 ลําบาก แลวหารือกันตอไปอีกวา ถึงเจาอุบาลจีักเรียนหนังสือ นิ้วมือกจ็ักระบม ถาเจาอุบาลี 
 เรียนวิชาคํานวณ ดวยวิธีอยางน้ีแหละ เมื่อเราท้ังสองลวงลับไป เจาอุบาลีก็จะอยูเปนสุขและ
 ไมตองลําบาก ครั้นตอมาจึงหารือกันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรยีนวิชาคํานวณ เขาจักหนักอก ถา
 จะพึงเรียนวิชาดูรูปภาพ ดวยอบุายอยางนี้แหละ เมื่อเราท้ังสองลวงลับไป เจาอุบาลีก็จะอยูเปน
 สุขและไมตองลําบาก ครั้นตอมาจึงหารือกันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาดูรูปภาพ นัยนตาท้ัง
 ท้ังสองของเขาจักชอกชํ้า พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรเหลาน้ีแล มีความสุขเปนปกติ มี 
 ความประพฤติเรียบรอย บริโภคอาหารท่ีดี นอนในหองนอนอันมิดชิด ถาเจาอุบาลีจะพึงไดบวช
 ในสํานักพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร ดวยวิธอียางนี้แหละ เมื่อเราท้ังสองลวงลับไป เจา 
 อุบาลีก็จะอยูเปนสุขและไมตองลําบาก. 
                         ชวนกันออกบวช 
      [๖๔๙] เด็กชายอุบาลีไดยินถอยคําท่ีมา
 เด็กเหลาน้ัน ครั้นแลวไดพูดชวนด
 พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร. 
      เด็กชายพวกนั้นพูดวา ถาเจาบวช แมพวกเราก็จักบวชเหมือนกัน. 
      ไมรอชา เด็กชายเหลาน้ันตางคน
 ขอทานท้ังหลายจงอนุญาตใหพวกขาพเจาออกจากเรือนบวชเปนบรร
      มารดาของเด็กเหลาน้ันก็อนุญาตทันที ดวยคิดเห็นวา เด็กเหลาน้ีตางก็มีฉันทะรวมกัน
 มีความมุงหมายดีดวยกันทุกคน. 
      เด็กพวกนั้นเขาไปหาภิกษุท้ังหลายขอบรรพชาแลว. 
      ภิกษุท้ังหลายก็ไดใหเด็กพวกน
      ครั้นปจจุสสมัยแหงราตรี ภิกษุใหมเหลานั้นลุกข้ึนรอ
 จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเค้ียว. 
      ภิกษุท้ังหลายกลาวอยางนีว้า อาวุโสท้ังหลาย จงรอใหราตรีสวางกอน ถาขาวตมมี 
 จักดื่มได ถาขาวสวยมี จักฉันได ถาของเค้ียว
 เค้ียวไมมี ตองเท่ียวบิณฑบาตฉัน. 
      ภิกษุใหมเหลานั้นอันภิกษุท้ังหลายแมกลาวอยูอยางนี้แล ก็ยังรองไหวงิวอนอยูอยางน้ัน
 แลวา จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงให
 ปสสาวะรดบาง ซึ่งเสนาสนะ. 
      [๖๕๐] พระผูมีพระภาคทรงต่ืนบรรทม ณ เวลาปจจุสสมัยแหงราตรี ไดทรงสดับ
 เด็กๆ ครั้นแลวตรัสเรียกทานพร
      จึงทานพระอานนทไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาคแลว. 
                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 



      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 
ั้งหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา ภิกษุ 

โมฆบุรุษเหลาน้ันรูอยู 
า? เพราะบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป เปนผูไม 

ใสของชุมชน 

ุท้ังหลายน้ันถูกติเตียนดวย นี้เปนปาจิตตียในเรื่องน้ัน. 

ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

คือ มีอายุยังไมครบ ๒๐ ป. 
ก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ด ี

กฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติ 
อาจารย 

ีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวามีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท 

 ๒๐ ป ภกิษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท, ไมตองอาบัติ. 

 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุท
 ท้ังหลายรูอยูยงับุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท จริงหรือ? 
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉน 
 จึงไดยังบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบทเล
 อดทนตอเย็น รอน หิวกระหาย เปนผูมีปกติไมทนทานตอสัมผัสแหง เหลือบ ยุง ลมแดด 
 สัตวเสือกคลาน ตอคํากลาวท่ีเขากลาวราย อนัมาแลวไมดี ตอทุกขเวทนาทางกาย อันกลาแข็ง 
 เผ็ดรอน ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ีพอใจ อันอาจผลาญชีวิตได ท่ีเกิดข้ึนแลว อันบุคคลมีอายุ 
 ครบ ๒๐ ปเทาน้ัน จึงจะเปนผูอดทนตอเย็น รอน หิวกระหาย เปนผูมีปกติทนทานตอสัมผัส 
 แหง เหลือบ ยุง ลม แดด สัตวเสือกคลาน ตอคํากลาวท่ีเขากลาวราย อันมาแลวไมด ี
 ตอทุกขเวทนาทางกาย อันกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนท่ียินดี ไมเปนท่ีพอใจ อันอาจผลาญ 
 ชีวิตไดท่ีเกิดข้ึนแลว การกระทําของโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อม
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู ยังบุคคลมีปหยอน ๒๐ ใหอุปสมบท บุคคล 
 นั้นไมเปนอุปสัมบันดวย ภิกษ
                      เรื่องเด็กชายอุบาลี จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๕๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรอืคนอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก. 
      ท่ีช่ือวา มีปหยอน ๒๐ 
      ภิกษุต้ังใจวาจักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี พระอาจารย
 สมมติสีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุก
 ทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรมวาจาครัง้สุดทาย พระอุปชฌายะตองอาบัติปาจิตตีย คณะและพระ
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๕๒] บุคคลม
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภกิษุสงสัยอยู ใหอุปสมบท, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บุคคลมีอายุหยอน



      บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวายังไมครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ. 

ําคัญมีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 

ูปหนึ่ง 
เจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี ครั้งน้ัน พวกพอคาเกวียนตางหมูหนึ่งประสงคจะเดิน 
วกน้ันวา 

. 
จักหลบหนีภาษี จึง 

นั้นจับพอคาเกวียนตางหมูนัน้ ริบของตองหามไว 
ตางผู 

ิกษุ ขาววา เธอรูอยูชักชวนแลว 
วียน พวกตางผูเปนโจร จริงหรือ? 

โมฆบุรุษ ไฉน เธอรูอยูจึงไดชักชวนแลว 
างผูเปนโจรเลา? การกระทําของเธอน่ัน ไมเปน 

มใส 

      บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสงสัยอยู ใหอปุสมบท ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๖๕๓] บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ๑ 
 บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุส
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                        ----------- 
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                         เรื่องภิกษุร
      [๖๕๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ทางจากพระนครราชคฤห ไปสูชนบททางทิศตะวันตก ภิกษุรูปหน่ึงไดกลาวกะพอคาพ
 แมอาตมาจักขอเดินทางไปรวมกับพวกทาน. 
      พวกพอคาเกวียนตางกลาววา พวกกระผมจักหลบหนีภาษีขอรับ. 
      ภิกษุนั้นพูดวา ทานท้ังหลายจงรูกันเองเถิด
      เจาพนักงานศุลกากรท้ังหลายไดทราบขาววา พวกพอคาเกวียนตาง
 คอยซุมอยูท่ีหนทาง ครั้นพวกเจาพนักงานเหลา
 ไดแลว ไดกลาวกะภิกษุพวกนัน้วา พระคุณเจารูอยูเหตุไรจึงไดเดินทางรวมกับพอคาเกวียน
 ลักซอนของตองหามเลา? เจาหนาท่ีไตสวนแลวปลอยภิกษุนัน้ไป ครั้นภิกษุรูปนั้นไปถึงพระนคร 
 สาวัตถีแลว ไดเลาเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุรูอยู จึงไดชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคาผูเปนโจร 
 เลา? แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปน้ันวา ดูกรภ
 เดินทางสายเดียวกันกับพวกเก
      ภิกษุรูปนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกร
 เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกเกวียน พวกต
 ไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อ
 แลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 



                           พระบัญญัติ 

 โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหน่ึง เปนปาจิตตีย. 

 ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ 

ตางผูเปนโจร ไดแกพวกโจรผูทําโจรกรรมมากด็ี ไมไดทํา 

ย พวกเราไปกันเถิด ไปซิ 
ไปซิ ทานท้ังหลาย พวกเราไปกันวันนี้ ไปกันพรุงน้ี หรือไปกัน 

าหาบานมิได ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะก่ึง 

๖] พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวาพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ชัก 
ัน โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย. 

บานหน่ึง ไมตองอาบัติ. 

นโจร ... ตอง 

วียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวามิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ... 

ุไมไดชักชวนกันไป ๑ คนท้ังหลายชักชวน ภกิษุมิไดชักชวน ๑ ไปผิด 
ุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

      ๑๑๕. ๖. อน่ึง ภิกษุใด รูอยู ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกัน กับ 
 พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๕๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรอืคนอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก. 
      ท่ีช่ือวา พวกเกวียนพวก
 มาก็ดี ผูท่ีลักของหลวงก็ดี ผูท่ีหลบซอนของเสียภาษีก็ดี. 
      บทวา กับ คือรวมกัน. 
      บทวา ชักชวนแลว ความวา ชักชวนกันวา ทานท้ังหลา
 ขอรับ จงไปกันเถิดขอรับ 
 มะรืนนี้ ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหน่ึง ความวา ในตําบลบานกําหนดช่ัวไกบินถึง 
 ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะบาน ในป
 โยชน. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๕
 ชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวก
      พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุมีความสงสัย ชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกัน 
 โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหน่ึง ตองอาบัติทุกกฏ. 
      พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวามิใชพวกเกวยีนพวกตางผูเปนโจร ชักชวน 
 แลวเดินทางไกลสายเดียวกัน โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะ
      ภิกษุชักชวน คนท้ังหลายมิไดชักชวน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      มิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวา พวกเกวียนพวกตางผูเป
 อาบัติทุกกฏ. 
      มิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุมคีวามสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      มิใชพวกเก
 ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๖๕๗] ภิกษ
 วันผิดเวลา ๑ มีอันตราย ๑ ภกิษ



                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                         ---------- 
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                         เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 

จาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน ภิกษุรูปหน่ึงกําลังเดินทางไปสูพระนครสาวัตถี 

ออกจาก 

นท้ังหลายวา พวกทานเห็นสตรีม ี

ไปจับภิกษุนั้นทุบตีแลวปลอยไป ภกิษุนั้นนั่งพอตนเองอยู ณ 

ับ 
เปนตัวการ นายจงไปขอขมาโทษทานเสีย. 

ั้งหลาย บรรดาภิกษุท่ี 
 ภิกษุจึงไดชักชวนแลวเดินทางไกล 

ถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอชักชวนแลวเดินทาง 
รือ? 

าบท 
โมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดชักชวนแลวเดินทาง 
อน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง 

 เปนปาจิตตีย. 

      [๖๕๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ในโกศลชนบท เดินทางไปทางประตูบานแหงหน่ึง. สตรีผูหนึ่งทะเลาะกับสามีแลวเดิน
 บานไป พบภิกษุรูปนั้นแลวไดถามวา พระคุณเจาจักไปไหน เจาขา? 
      ภิกษุนั้นตอบวา ฉันจักไปสูพระนครสาวัตถี จะ. 
      สตรีนั้นขอรองวา ดิฉันจักไปกับพระคุณเจาดวย. 
      ภิกษุนั้นกลาวรับรองวา ไปเถิด จะ. 
      ขณะนั้น สามีของสตรีนั้นออกจากบานแลว ถามค
 รูปรางอยางนีบ้างไหม? 
      คนท้ังหลายตอบวา สตรีมีรูปรางเชนวาน้ันเดินไปกับพระ. 
      ในทันที เขาไดติดตาม
 โคนตนไมแหงหน่ึง. 
      จึงสตรีนั้นไดกลาวกะบุรุษผูสามีวา นาย พระรูปนั้นมิไดพาดิฉันไป ดิฉันตางหากไปก
 ทาน พระรูปนั้นไมใช
      บุรุษน้ันไดขอขมาโทษภิกษุนั้น ในทันใดน้ันแล. 
      ครั้นภิกษุนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดเลาเรื่องน้ันแกภิกษุท
 เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
 สายเดียวกันกบัมาตุคามเลา 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบ
 ไกลสายเดียวกบัมาตุคาม จริงห
      ภิกษุรูปนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกข
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกร
 ไกลสายเดียวกบัมาตุคามเลา การกระทําของเธ
 ไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑๖. ๗. อน่ึง ภิกษุใด ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม 
 โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหน่ึง



                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๕๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

 
ยงสา สามารถทราบซ้ึงถึงถอยคําเปนสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาช่ัวหยาบและ 

า ชักชวนแลว คือ ชักชวนวา เราไปกันเถิดจะ เราไปกันเถิดคะ เราไปกัน 
ิดนองหญิง เราไปกันวันนี้ ไปกันพรุงน้ี หรอืไปกันมะรืนนี้ ดังน้ี 

ยะบาน. ในปาหาบานมิได ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะ 

        ติกะปาจิตตีย 
ัญวามาตุคาม ชักชวนกันแลวเดินทางไกลสายเดียวกัน โดย 
งอาบัติปาจิตตีย. 

ี่สุด 
ติปาจิตตีย. 

ัติทุกกฏ. 
ลสายเดียวกันกับหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก หรือ 

บานหน่ึง ตองอาบัติทุกกฏ. 

ิ. 

ดชักชวน ๑ ภิกษุไป 
ิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย มิใชหญิงยักษ มิใชหญิงเปรต มิใชสัตวดิรัจฉาน
 ตัวเมีย เปนสตรีผูรูเดี
 สุภาพ. 
      บทวา กับ คือรวมกัน. 
      บทว
 เถิดพระคุณเจา เราไปกันเถ
 เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      บทวา โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหน่ึง ความวา ในตําบลบาน กําหนดช่ัวไกบินถึง 
 ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระ
 กึ่งโยชน. 
                           บทภาชนีย 
                  
      [๖๖๐] มาตุคาม ภิกษุสําค
 ท่ีสุดแมสิ้นระยะบานหน่ึง ตอ
      มาตุคาม ภิกษุสงสัย ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกัน โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะ 
 บานหน่ึง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      มาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกัน โดยท
 แมสิ้นระยะบานหนึ่ง ตองอาบั
                          จตุกกะทุกกฏ 
      ภิกษุชักชวน มาตุคามมิไดชักชวน ... ตองอาบ
      ภิกษุชักชวนแลวเดินทางไก
 สัตวดิรัจฉานตัวเมียมีกายคลายมนุษย โดยท่ีสุดแมสิ้นระยะ
      ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ... ไมตองอาบัต
                          อนาปตติวาร 
      [๖๖๑] ภิกษุไมไดชักชวนกันไป ๑ มาตุคามชักชวน ภิกษุไมไ
 ผิดวันผิดเวลา ๑ มีอันตราย ๑ ภ
                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 



                          ---------- 
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                     เรื่องพระอริฏฐะ มิจฉาทิฏฐิ 

จาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ครั้งน้ัน พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฏฐิ 

รท่ีตรัสธรรม 
 

น 

ลาใดวา 
รือ? 

 

ข 
 
าย 

 เปรียบ 
 ... 

ยึดมั่นอยางเดมิ ซ้ํายังกลาวยนืยันวา ผมกลาวอยางนั้นจริง 
เหลาใดวา 
นี้. 

      [๖๖๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 ทรามเห็นปานน้ีเกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประกา
 เหลาใดวา ธรรมเหลาน้ีเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม
 ภิกษุหลายรูปไดทราบขาววา พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฏฐิทรามเห็นปานน้ีเกิดข้ึนวา 
 เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลาน้ีเป
 ธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม แลวพากันเขาไปหา 
 พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง ถามวา อาวุโส อริฏฐะ ขาววา ทานมีทิฏฐิทรามเห็นปานน้ี 
 เกิดข้ึนวา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเห
 ธรรมเหลาน้ีเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังน้ี จริงห
      อ. จริงอยางวาน้ันแล อาวุโสท้ังหลาย ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว 
 โดยประการท่ีตรัสวาเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม. 
      ภิ. อาวุโส อริฏฐะ ทานอยาไดวาอยางนั้น ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาว 
 ตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคไมไดตรัสอยางน้ันเลย ธรรมอนัทําอันตรายพระผูมี- 
 *พระภาคตรัสไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลาน้ันอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง
 กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษใน 
 กามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนัก กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนรางกระดูก มีทุก
 มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายนี้มากยิ่งนัก กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา
 เปรียบเหมือนช้ินเนื้อ ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนคบหญา ... กามท้ังหล
 พระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา 
 เปรียบเหมือนความฝน ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนของยืม ... กาม- 
 *ท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนผลไม ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา
 เหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนแหลนหลาว
 กามท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ 
 ในกามท้ังหลายนี้มากยิ่งนัก. 
      พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง แมอนัภิกษุเหลานั้นวากลาวอยูอยางน้ีก็ยังยึดถอื 
 ทิฏฐิเห็นปานน้ันอยู ดวยความ
 อาวุโสท้ังหลาย ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรม
 ธรรมเหลาน้ีเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดัง
      เมื่อภิกษุเหลานั้น ไมอาจเปลื้องพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรงจากทิฏฐิอันทราม 
 นั้นได จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลเรื่องน้ันใหทรงทราบ. 



                    ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน 

ิฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรงวา ดูกรอริฏฐะ 
ลว 

ันตราย 

ประการท่ีตรัสวา เปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร ธรรมเหลาน้ันหาอาจ 

ย เรากลาวไวโดยบรรยายเปนอันมากมิใชหรือ? และธรรม 
าก 
ราง 
ือน 

ศีรษะงู 

 
 

ค 
ตรัสวาเปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร ธรรมเหลาน้ัน 

า 

 
แล 

 เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระอร
 ขาววา เธอมีทิฏฐิทรามเห็นปานน้ีเกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแ
 โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลาน้ีเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอ
 แกผูเสพไดจรงิไม จริงหรือ? 
      พระอริฏฐะทูลรับวา เปนจริงดังรับสั่ง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจารูท่ัวถึงธรรม 
 ท่ีพระองคทรงแสดงแลว โดย
 ทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุไร เธอจึงเขาใจธรรมท่ีเราแสดงแลว 
 อยางนั้นเลา ธรรมอันทําอันตรา
 เหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามท้ังหลายเรากลาววามีความยินดีนอย มีทุกขม
 มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนัก กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมอืน
 กระดูก ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมอืนช้ินเนื้อ ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหม
 คบหญา ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ... กามท้ังหลายเรากลาววา 
 เปรียบเหมือนความฝน ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนของยืม ... กามท้ังหลายเรา 
 กลาววาเปรียบเหมือนผลไม ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... 
 กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนแหลนหลาว ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน
 มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนัก เมื่อเปนเชนนั้น เธอช่ือวา 
 กลาวตูเราดวยทิฏฐิท่ีตนยึดถือไวผิด ช่ือวาทําลายตนเอง และช่ือวาประสบบาปมิใชบุญเปน 
 อยางมาก เพราะขอนั้นแหละ จักเปนไปเพ่ือผลไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อผลเปนทุกขแกเธอ
 ตลอดกาลนาน การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑๗. ๘. อน่ึง ภิกษุใด กลาวอยางนีว้า ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภา
 ทรงแสดงแลว โดยประการท่ี
 หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุนัน้อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้ว
 ทานอยาไดพูดอยางนั้น ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา การกลาวตูพระผูมี- 
 *พระภาคเจาไมดีดอก พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางน้ันเลย แนะเธอ พระผูมี 
 พระภาคเจาตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลาน้ัน อาจ
 ทําอันตรายแกผูเสพไดจริง และภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนั้น ขืนถืออยูอยางนั้น
 ภิกษุนั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงสวดประกาศหามจนหนท่ี ๓ เพื่อสละการน้ันเสีย ถาเธอ 
 ถูกสวดประกาศหามอยูจนหนท่ี ๓ สละการน้ันเสียได การสละไดดั่งน้ี นั่นเปนการดี 



 ถาไมสละ เปนปาจิตตีย. 
                   เรื่องพระอริฏฐะ มิจฉาทิฏฐิ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 

 ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

ระการท่ีตรัสวาเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแก 

ุท้ังหลาย ไดแก ภิกษุพวกอืน่ คือ ภิกษุพวกท่ีไดเห็น ท่ีไดยินเหลาน้ัน 
ูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมี 

รรม 
ึงวา 

างนั้น 
ตรัส 

จาสมนุภาส 

ูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวา 
ั้นไมสละ 

รรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวา 
ไมละทิฏฐิ 

      [๖๖๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา กลาวอยางนี้ ความวา พูดอยางนี้วา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค 
 ทรงแสดงแลว โดยป
 ผูเสพไดจริงไม. 
      [๖๖๔] บทวา ภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูท่ีพูดอยางนี้. 
      บทวา อันภิกษ
 พึงวากลาววา ทานอยาไดพูดอยางนั้น ทานอยาไดกลาวต
 พระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคไมไดตรัสอยางนั้นเลย แนะเธอ พระผูมีพระภาคตรัสธ
 อันทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลาน้ันอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง พ
 กลาวแมครั้งท่ีสอง พึงวากลาวแมครั้งท่ีสาม ถาเธอสละได การสละไดดังน้ี นั่นเปนการดี 
 ถาเธอสละไมได ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุท้ังหลายทราบเรื่องแลว ไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ 
 ภิกษุท้ังหลายพึงคุมตัวภิกษุนั้นมา ณ ท่ีทามกลางสงฆ แลวพงึวากลาววา ทานอยาไดพูดอย
 ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคไมได
 อยางนั้นเลย แนะเธอ พระผูมีพระภาคตรัสธรรมอันทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก 
 ก็แลธรรมเหลาน้ัน อาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง พึงวากลาวแมครั้งท่ีสอง พึงวากลาวแมครั้ง 
 ท่ีสาม ถาเธอสละได การสละไดดังน้ี นั่นเปนการดี ถาไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๖๖๕] ภิกษุนั้นอันภิกษุท้ังหลายพึงสวดประกาศหาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพึงสวด 
 ประกาศหามอยางนี้:- 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
                        กรรมวา
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ทิฏฐิอันเปนบาปมีอยางนี้เปนรูป บังเกิด 
 แกภิกษุมีช่ือนี้วา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผ
 เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ีหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภกิษุน
 ทิฏฐินั้น ถาความพรอมพรัง่ของสงฆถงึท่ีแลว สงฆพึงสวดประกาศหามภิกษุมีช่ือนี้ 
 เพื่อละทิฏฐินั้น นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ทิฏฐิอันเปนบาปมีอยางนี้เปนรูป บังเกิด 
 แกภิกษุมีช่ือนี้วา เรารูท่ัวถึงธ
 เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม เธอ
 นั้น สงฆสวดประกาศหามภิกษุมีช่ือนี้ เพื่อสละทิฏฐินั้น การสวดประกาศหามภิกษุ 



 มีช่ือน้ี เพื่อสละทิฏฐินั้น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. 
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสอง ... 
      ขาพเจากลาวความน้ีแมครั้งท่ีสาม ... 

แลว เพื่อสละทิฏฐินั้น ชอบแกสงฆ 
ยางน้ี. 

า ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว 
บัติปาจิตตีย. 

รรมเปนธรรม ไมยอมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย 
 ไมยอมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

งสัย ไมยอมสละ ตองอาบัติทุกกฏ. 

ษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 
. 

ี่ ๙ 

าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 
ี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียรูอยู กินรวมบาง อยูรวมบาง สําเร็จ 

ละ 
ู 

ิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู 
ารนอนดวยกันบาง กับอริฏฐะผูกลาวอยางนัน้ ผูยังไมไดทํา 

      ภิกษุมีช่ือนี้ อันสงฆสวดประกาศหาม
 เหตุนั้นจึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอ
                           บทภาชนีย 
      [๖๖๖] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจ
 จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอา
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๖๗] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวาก
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ไมยอมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ติกะทุกกฏ 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ไมยอมสละ ตองอาบัติทุกกฏ. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุส
                          อนาปตติวาร 
      [๖๖๘] ภิกษุผูไมถูกสวดประกาศหาม ๑ ภิกษุผูยอมสละ ๑ ภิก
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๖๖๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถ
 การนอนดวยกนับาง กับพระอิรฏฐะผูกลาวอยางนั้น ผูยังไมไดทํากรรมอันสมควร ยังไมไดส
 ทิฏฐินั้น บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียรูอย
 จึงไดกินรวมบาง อยูรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกันบาง กับพระอริฏฐะผูกลาวอยางนั้น ผูยัง 
 ไมไดทํากรรมอันสมควร ผูยงัไมไดสละทิฏฐินั้นเลา ... 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภ
 กินรวมบาง อยูรวมบาง สําเร็จก
 กรรมอันสมควร ผูยังไมไดสละทิฏฐินั้น จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 



      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอรูอยู จึงไดกนิ 
 กับอริฏฐกะผูกลาวอยางน้ัน ผูยังไมไดทํากรรม 

 

 ยังไมไดทํากรรมอันสมควร ยงัไมไดสละทิฏฐินั้น 

  สิกขาบทวิภังค 
ูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

นั้น คือ ผูกลาวอยางน้ีวา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค 
ร ธรรมเหลาน้ันหาอาจทํา- 

รวมก็ดี อธิบายวา ท่ีช่ือวากินรวม หมายถึงการคบหา มี ๒ อยาง คบหากัน 

ธรรมให หรอืขอเรียนธรรม. 

ทุกๆ อักขระ. 
ิกษุ 

ฆ 
าจิตตีย เมื่อภิกษุนอนแลว ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร 

 รวมบางอยูรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกันบาง
 อันสมควรผูยงัไมไดสละทิฏฐินั้นเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส
 ของชุมชน ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑๘. ๙. อน่ึง ภิกษุใด รูอยู กินรวมก็ดี อยูรวมก็ดี สําเรจ็การนอนดวย 
 กันก็ดี กับภิกษุผูกลาวอยางน้ัน
 เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                        
      [๖๗๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือรูเอง หรือคนอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก. 
      บทวา ผูกลาวอยาง
 ทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวา เปนธรรมทําอันตรายอยางไ
 *อันตรายแกผูเสพไดจริงไม. 
      ท่ีช่ือวา ยังไมไดทํากรรมอนัสมควร คือ เปนผูถูกสงฆยกวัตรแลว สงฆยงัไมได 
 เรียกเขาหมู 
      คําวา กับ ... ยังไมไดสละทิฏฐินั้น คือ กับ ... ยังไมสละทิฏฐิท่ีถือนั้น. 
      บทวา กิน
 ในทางอามิส ๑ คบหากันในทางธรรม ๑ 
      ท่ีช่ือวา คบหากันในทางอามิส คือ ใหอามิสก็ดี รับอามิสก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ท่ีช่ือวา คบหากันในทางธรรม คือ บอก
      ภิกษุบอกธรรมให หรอืขอเรียนธรรมโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท. 
      ภิกษุบอกธรรมให หรอืขอเรียนธรรมโดยอักขระ ตองอาบัติปาจิตตีย 
      บทวา อยูรวมก็ดี ความวา ทําอุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี รวมกับภ
 ผูถูกสงฆยกวัตรแลว ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      คําวา สําเร็จการนอนดวยกนัก็ดี อธิบายวา ในท่ีมีหลังคาเดียวกัน เมื่อภิกษุผูถูกสง
 ยกวัตรนอนแลว ภิกษุจึงนอน ตองอาบัติป
 จึงนอน ตองอาบัติปาจิตตีย หรือนอนท้ัง ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย ลุกข้ึนแลวนอนซํ้าอีก 
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 



      [๖๗๑] ภิกษุผูถูกสงฆยกวตัรแลว ภิกษุสําคัญวาถูกสงฆยกวัตรแลว กินรวมก็ด ี
ยกันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย. 

 

ด ี
องอาบัติ. 

ยั ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
ัติ. 

ษุถูกสงฆยกวตัรแลว แตสละทิฏฐินั้นแลว ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ 

สกัณฑกะ มิจฉาทิฏฐิ 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

 สมณุทเทสช่ือกัณฑกะ มีทิฏฐิทรามเห็นปานน้ี 
าใดวาธรรม 

 
ท่ี 
ย 

เหลาน้ันหาอาจทําอันตราย 

ะผูมีพระภาคมิไดตรัสอยางนั้นเลย ธรรมอันทําอันตราย 
ผูเสพไดจริง 

น 

 อยูรวมก็ดี สําเร็จการนอนดว
      ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว ภิกษุยังสงสัยอยู กินรวมก็ดี อยูรวมก็ดี สําเรจ็การนอน
 ดวยกันก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว ภิกษุสําคัญวามิใชผูถูกสงฆยกวัตร กินรวมก็ด ีอยูรวมก็
 สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี ไมต
      ไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ภิกษุสําคัญวาถูกสงฆยกวัตรแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ภิกษุยังสงส
      ไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ภิกษุสําคัญวาไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ... ไมตองอาบ
                          อนาปตติวาร 
      [๖๗๒] ภิกษุรูวาไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวตัร ๑ ภิกษุรูวาภิกษุถูกสงฆยกวัตร แตสงฆ 
 เรียกเขาหมูแลว ๑ ภิกษุรูวาภกิ
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                          ---------- 
                   ๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                   เรื่องสมณุทเท
      [๖๗๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งน้ัน
 เกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหล
 เหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุหลายรปู 
 ไดทราบขาววา สมณุทเทสชื่อกัณฑกะมีทิฏฐิทรามเห็นปานน้ีเกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผู 
 มีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลาน้ีเปนธรรมทําอันตราย 
 ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุเหลาน้ันเขาไปหาสมณุทเทสช่ือกัณฑกะ
 ถึงสํานักแลวถามวา อาวุโส กณัฑกะ ขาววา เธอมีทิฏฐิทรามเห็นปานน้ีเกิดข้ึนวา เรารูถึงท่ัวธรรม
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวาธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตรา
 ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังน้ี จรงิหรือ? 
      ก. จริงอยางวาน้ันแล ขอรับ ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ท่ีโดย 
 ประการ ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลาน้ีเปนธรรมอันตราย ธรรม
 แกผูเสพไดจรงิไม ดังน้ี จริงหรือ? 
      ภิ. อาวุโส กัณฑกะ เธออยาไดวาอยางนั้น เธออยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การ 
 กลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พร
 พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแก
 กามท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวามีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษใ



 กามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนัก กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนรางกระดูก ... กาม 
 ท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนช้ินเนื้อ ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา 
 เปรียบเหมือนคบหญา ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลงิ ... กาม 

 

า 
 

างนัน้จริง ขอรับ ผมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมี- 
ันตราย 

ฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น 
สมณุทเทสกัณฑกะวา ดูกรกัณฑกะ ขาววา เธอม ี

ดยประการท่ี 
 

รรมท่ีพระองคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรม 

ธรรมเหลา 
ความ 

 ... 
.. 

 

 ท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนความฝน ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา
 เปรียบเหมือนของยืม ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนผลไม ... กามท้ังหลาย 
 พระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสว
 เปรียบเหมือนแหลนหลาว ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก
 มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนัก. 
      สมณุทเทสกัณฑกะ อันภิกษุเหลานั้นวากลาวอยูเชนนี้ ยังยึดถือทิฏฐิทรามน้ัน ดวย- 
 *ความยึดมั่นอยางเดิม ซ้ํายังกลาวยืนยันวา ผมกลาวอย
 *พระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลาน้ีเปนธรรมทําอ
 ธรรมเหลาน้ัน หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังน้ี. 
      เมื่อภิกษุเหลานั้นไมอาจเปลื้องสมณุทเทสกัณฑกะจากทิฏฐิอันทรามน้ันได จึงพากันไปเฝา 
 พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลเรื่องน้ันใหทรงทราบ. 
                     ประชุมสงฆโปรดใหนาสนะ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสง
 ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถาม
 ทิฏฐิอันทรามเห็นปานน้ีเกิดข้ึนวา เรารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมพีระภาคทรงแสดงแลว โ
 ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลาน้ีเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพได
 จริงไม ดังน้ีจรงิหรือ? 
      สมณุทเทสกัณฑกะทูลรับวา ขาพระพุทธเจากลาวอยางนัน้จริง พระพุทธเจาขา 
 ขาพระพุทธเจารูท่ัวถึงธ
 เหลานี้ เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุใด เจาจึงเขาใจธรรมท่ีเราแสดงแลว 
 เชนนั้นเลา ธรรมอันทําอันตรายเรากลาวไวโดยบรรยายเปนอันมากมิใชหรือ? และ
 นั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามท้ังหลายเรากลาววามีความยินดีนอย มีทุกขมาก มี
 คับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนัก กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนรางกระดูก
 กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนช้ินเนื้อ ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนคบหญา .
 กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ..., กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน 
 ความฝน ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนของยืม ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน
 ผลไม ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามท้ังหลายเรากลาววา 
 เปรียบเหมือนแหลนหลาว ... กามท้ังหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก มีความ 
 คับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนัก ก็เมื่อเปนเชนนั้น เจาช่ือวากลาวตูเราดวยทิฏฐิ 
 ท่ีตนยึดถือไวผิด ช่ือวาทําลายตนเอง และชื่อวาประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ขอนั้นแหละ 



 จักเปนไปเพ่ือผลไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อผลเปนทุกขแกเจา ตลอดกาลนาน การกระทํา 
 ของเจานั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของ 

ท่ี 

อันใด แมกิริยา 

ุทเทสกัณฑกะ ผูถูกสงฆนาสนะ 
บาง สําเร็จการนอนดวยกันบาง. บรรดาภิกษุท่ีเปนผู 

สมณุทเทส 

าคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววาพวกเธอรูอยู 
 ผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว ใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง 

าบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได 

ะอยางนั้นแลวใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง สําเร็จ 
ท่ียัง 

ระการท่ีตรัสวาเปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร ธรรม 
ยพึงวา 

 ชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว โดยท่ีแท การกระทําของเจาน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน
 ยังไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของชุมชนบางพวกท่ีเลื่อมใสแลว ครั้นแลวทรง 
 ทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงนาสนะ 
 สมณุทเทสกัณฑกะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลสงฆพึงนาสนะอยางนี้ วาดังน้ี:- 
      เจากัณฑกะ ต้ังแตวันนี้เปนตนไป เจาอยาอางพระผูมีพระภาคน้ันวาเปนศาสดาของเจา 
 และสมณุทเทสอื่นๆ ยอมไดการนอนดวยกันเพียง ๒-๓ คืนกับภิกษุท้ังหลาย
 ท่ีไดการนอนรวมน้ันไมมีแกเจา เจาคนเสีย เจาจงไป เจาจงฉิบหายเสีย. 
      ครั้งน้ัน สงฆไดนาสนะสมณุทเทสกัณฑกะแลว. 
                       เกลี้ยกลอมสมณุทเทส 
      [๖๗๔] ตอมา พระฉัพพัคคียรูอยู เกลี้ยกลอมสมณ
 อยางนั้นแลว ใหอุปฏฐากบาง กินรวม
 มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียรูอยู จึงไดเกลี้ยกลอม
 กัณฑกะ ผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว ใหอปุฏฐากบาง กินรวมบาง สําเร็จการนอน 
 ดวยกันบางเลา 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภ
 เกลี้ยกลอมสมณุทเทสกัณฑกะ
 สําเร็จการนอนดวยกันบาง จรงิหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกข
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 เกลี้ยกลอมสมณุทเทสกัณฑกะผูถูกสงฆนาสน
 การนอนรวมกันบางเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน
 ไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๑๙. ๑๐. ถาแมสมณุทเทสกลาวอยางนีว้า ขาพเจารูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูม ี
 พระภาคทรงแสดงแลว โดยป
 เหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม สมณุทเทสนั้น อันภิกษุท้ังหลา
 กลาวอยางนีว้า อาวุโส สมณุทเทส เธออยาไดพูดอยางนั้น เธออยาไดกลาวตูพระ- 
 *ผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีดอก พระผูมพีระภาคไมไดตรัส 
 อยางนั้นเลย. อาวุโส สมณุทเทส พระผูมีพระภาคตรัสธรรมทําอันตรายไวโดย 



 บรรยายเปนอนัมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง และสมณุท- 
สนั้น 

นวาสามเณร คําวา กลาวอยางนี ้
ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการท่ีตรัสวาเปนธรรม 

 
ลาวตูพระผูมีพระภาค 

ุโส สมณุทเทส 
ันตราย 

วก 

วา ภิกษุ 

ียอยางนั้นแลว คือ ผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว. 

ุจฉา 

 *เทสน้ัน อันภกิษุท้ังหลายวากลาวอยูอยางนัน้ ขืนถืออยูอยางนั้นเทียว สมณุทเท
 อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนี้วา แนะอาวุโส สมณุทเทส เธออยาอางพระผูมี 
 พระภาคน้ันวาเปนพระศาสดาของเธอ ต้ังแตวนันี้ไป และพวกสมณุทเทสอื่นยอม 
 ไดการนอนรวมเพียง ๒-๓ คืน กับภิกษุท้ังหลายอันใด แมกิริยาท่ีไดการนอนรวม 
 นั้นไมมีแกเธอ เจาคนเสีย เจาจงไป เจาจงฉิบหายเสีย. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู 
 เกลี้ยกลอมสมณุทเทสผูถูกใหฉิบหายเสียอยางน้ันแลวใหอุปฏฐากก็ดี กินรวมก็ดี 
 สําเร็จการนอนรวมก็ดี เปนปาจิตตีย. 
                 เรื่องสมณุทเทสกัณฑกะ มิจฉาทิฏฐิ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๗๕] ท่ีช่ือวา สมณุทเทส ไดแกบุคคลท่ีเรียกกั
 คือกลาววา ขาพเจารูท่ัวถึงธรรม
 ทําอันตรายไดอยางไร ธรรมเหลาน้ันหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม. 
      [๖๗๖] คําวา สมณุทเทสนั้น ไดแกสมณุทเทสผูท่ีกลาวอยางนั้น. 
      บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแก ภิกษุพวกอืน่ คือ พวกภิกษุผูไดเห็น ผูไดยนิ
 พึงวากลาววา อาวุโส สมณุทเทส เธออยาไดพูดอยางนั้น เธออยาไดก
 การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคไมไดตรัสอยางนั้นเลย อาว
 พระผูมีพระภาคตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอ
 แกผูเสพไดจรงิ พึงวากลาวแมครั้งท่ีสอง พึงวากลาวแมครั้งท่ีสาม ถาเธอสละได การสละ 
 ไดดังน้ี นั่นเปนการดี ถาไมสละ สมณุทเทสนั้น อันภิกษุท้ังหลายพึงวากลาวอยางนีว้า อาวโุส 
 สมณุทเทส เธออยาอางพระผูมีพระภาคน้ันวา เปนพระศาสดาของเธอต้ังแตวันนี้ไป และพ
 สมณุทเทสอื่น ยอมไดการนอนรวมเพียง ๒-๓ คืน กับภิกษุท้ังหลายอันใด แมกิริยาท่ีไดการ 
 นอนรวมน้ันไมมีแกเธอ เจาคนเสีย เจาจงไป เจาจงฉิบหายเสีย ดังน้ี. 
      [๖๗๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือ รูเอง หรอืผูอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก. 
      บทวา ผูถูกใหฉิบหายเส
      ท่ีช่ือวา สมณุทเทส ไดแกบุคคลท่ีเรียกกันวาสามเณร. 
      บทวา เกลี้ยกลอมก็ดี คือ เกลี้ยกลอมวา เราจักใหบาตร จีวร อุเทศ หรือปรปิ
 แกเธอ ดังน้ี, ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา ใหอุปฏฐากก็ดี คือ ยินดี จุรณ ดินเหนียว ไมชําระฟน หรือน้ําบวนปาก 
 ของเธอ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา กินรวมก็ดี อธิบายวา ท่ีช่ือวากินรวม หมายถึงการคบหา มี ๒ อยาง 



 คือคบหากันในทางอามิส ๑ คบหากันในทางธรรม ๑ 
ตตีย 

อืขอเรียนธรรม 

 ทุกๆ อักขระ. 
ส 

ส 
ีย 

ุสําคัญวาถูกสงฆนาสนะแลว เกลี้ยกลอม 
ดี สําเร็จการนอนรวมก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ด ี
บัติ. 

กฏ. 
ิ. 

ริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

บท        วาดวยแกลงฆาสัตว 
าดวยบริโภคน้ํามีตัวสัตว 

ุลบุตรมีอายุ หยอน ๒๐ ป 
าผูเปนโจร 

      ท่ีช่ือวา คบหากันในทางอามิส คือ ใหอามิสก็ดี รับอามิสก็ดี ตองอาบัติปาจิ
      ท่ีช่ือวา คบหากันในทางธรรม คือ บอกธรรมให หร
      ภิกษุบอกธรรมให หรอืขอเรียนธรรม โดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท 
      ภิกษุบอกธรรมให หรอืขอเรียนธรรม โดยอักขระ ตองอาบัติปาจิตตีย
      คําวา สําเร็จการนอนรวมก็ดี อธิบายวา ในท่ีมุงท่ีบังอันเดียวกัน เมื่อสมณุทเท
 ผูถูกสงฆนาสนะนอนแลว ภกิษุจึงนอน ตองอาบัติปาจิตตีย เมื่อภิกษุนอนแลว สมณุทเท
 ผูถูกสงฆนาสนะจึงนอน ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย หรือนอนท้ัง ๒ ตองอาบัติปาจิตต
 ลุกข้ึนแลวนอนตอไปอีก ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
      [๖๗๘] สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษ
 ก็ดี ใหอุปฏฐากก็ดี กินรวมก็
      สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษุมีความสงสัย เกลี้ยกลอมก็ดี ใหอปุฏฐากก็ดี 
 กินรวมกันก็ดี สําเร็จการนอนรวมกันก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษุสําคัญวาไมใชผูถูกสงฆนาสนะ เกลี้ยกลอมก็
 ใหอุปฏฐากก็ดี กินรวมก็ดี สําเร็จการนอนรวมก็ดี ไมตองอา
      สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ภิกษุสําคัญวาผูถูกสงฆนาสนะ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุก
      สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ภิกษุสําคัญวาไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ... ไมตองอาบัต
                          อนาปตติวาร 
      [๖๗๙] ภิกษุรูอยูวา สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ๑ ภิกษุรูอยูวา สมณุทเทสยอม 
 สละทิฏฐินั้นแลว ๑ ภิกษุวิกลจ
                   สัปปาณกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                       ปาจิตตีย วรรคท่ี ๗ จบ. 
                          --------- 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
      ๑. สัญจิจจปาณสิกขา
      ๒. สัปปาณกสิกขาบท          ว
      ๓. อุกโกฏนสิกขาบท          วาดวยฟนอธกิรณ 
      ๔. ทุฏุลลสิกขาบท           วาดวยปดอาบัติช่ัวหยาบ 
      ๕. อูนวีสติวัสสสิกขาบท        วาดวยอุปสมบทก
      ๖. เถยยสัตถสิกขาบท         วาดวยเดินทางรวมกับพอค
      ๗. สังวิธานสิกขาบท          วาดวยชักชวนมาตุคามเดินทางสายเดียวกัน 
      ๘. อริฏฐสิกขาบท            วาดวยพระอริฏฐะ 



      ๙. อุกขิตตสัมโภคสิกขาบท      วาดวยการคบหากับภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร 
ื่อกัณฑกะ 

รรค สิกขาบทท่ี ๑ 

าประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร 
 ประพฤติอนาจาร ภิกษุท้ังหลายพากันวากลาวอยางนีว้า อาวุโส 

ะ 
รรม จงึไดกลาวอยางน้ีวา อาวุโส ฉนัจักยังไมศึกษาในสิกขา 

ามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธออันภิกษุท้ังหลาย 
ลาวอยางนีว้า อาวุโส ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทน้ี, ตลอด 

บุรุษ ไฉน เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาว 
ันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทน้ี ตลอดเวลาท่ียัง 

ม 

ศึกษาในสิกขาบทน้ี ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถาม 

 

      ๑๐. กัณฑกสิกขาบท           วาดวยสมณุทเทสช
                         ----------- 
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๘ 
                   ๘. สหธรรมิกว
                         เรื่องพระฉันนะ 
      [๖๘๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 โกสัมพี. ครั้งน้ัน ทานพระฉันนะ
 ฉันนะ ทานอยาไดทําการเห็นปานน้ัน การทําอยางนั้น นั่นไมควร. 
      ทานกลาวอยางนี้วา อาวโุส ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทน้ี ตลอดเวลาท่ีฉันยังไมได 
 สอบถามภิกษุอื่น ผูฉลาด ผูทรงวินยั. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันน
 อันภิกษุท้ังหลายกลาววาอยูโดยชอบธ
 บทน้ี ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษุอื่น ผูฉลาด ผูทรงวนิัย ดังน้ีเลา แลวกราบทูลเนื้อ 
 ความน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถ
 วากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดก
 เวลาท่ียังฉันไมไดสอบถามภกิษุอื่น ผูฉลาด ผูทรงวินัย ดังน้ี จริงหรอื? 
      ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆ
 อยูโดยชอบธรรม จึงไดพูดอยางนี้วา อาวุโส ฉ
 ไมไดสอบถามภิกษุอื่น ผูฉลาด ผูทรงวินัย ดงัน้ีเลา การกระทําของเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือควา
 เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๒๐. ๑. อน่ึง ภิกษุใด อันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม กลาว 
 อยางนี้วา แนะเธอ ฉันจักยังไม
 ภิกษุอื่น ผูฉลาด ผูทรงวินัย เปนปาจิตตีย. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุผูศึกษาอยู ควรรูท่ัวถึง ควรสอบถาม ควรตริตรอง 
 นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องน้ัน. 
                        เรื่องพระฉันนะ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค



      [๖๘๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

 คือ สิกขาบทใดท่ีพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว นั่นช่ือวาชอบธรรม 
รมนั้น กลาวอยางนี้ คือ กลาววา แนะเธอ 

าคัญวาอุปสัมบัน กลาวอยางนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ัยอยู กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย. 

าวอยางนีว้า 
ขัดเกลา ไมเปนไปเพ่ือความกําจัด ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส 

ักยัง 

นไปเพ่ือความกําจัด ไมเปนไป 

. 

นี้เปนอยางไร สิกขาบทนี้มีเนื้อ 

ิกรรมในเรื่องน้ัน ความวา นี้เปนความถูกยิ่งในเรื่องน้ัน. 

      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา อันภิกษุท้ังหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอืน่. 
      ท่ีช่ือวา ชอบธรรม
      ภิกษุผูอันภกิษุท้ังหลายวากลาวอยูโดยชอบธร
 ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทน้ี ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษุอื่น ผูฉลาด ผูทรงวินัย 
 เปนบัณฑิต มีปญญา เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ดังน้ี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๘๒] อุปสัมบัน ภิกษุสํ
      อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงส
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          ปญจกะทุกกฏ 
      ภิกษุผูอันภกิษุท้ังหลายวากลาวอยู ตามสิกขาบทท่ีมิไดทรงบัญญัติไว กล
 สิกขาบทนี้ ไมเปนไปเพ่ือความ
 ไมเปนไปเพ่ือความไมสะสม ไมเปนไปเพ่ือปรารภความเพียร และซ้ําพูดวา แนะเธอ เธอจ
 ไมศึกษาในสิกขาบทน้ี ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษุอื่น ผูฉลาด ผูทรงวนิัย เปนบัณฑิต 
 มีปญญา เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุผูอันอนุปสัมบันวากลาวอยูตามสิกขาบทท่ีทรงบัญญัติไวก็ตาม ท่ีมิไดทรงบัญญัติไว 
 ก็ตาม พูดอยางนี้วา สิกขาบทน้ี ไมเปนเพื่อความขัดเกลา ไมเป
 เพื่อความเลื่อมใส ไมเปนไปเพ่ือความไมสะสม ไมเปนไปเพ่ือปรารภความเพียร, และซ้ํา 
 กลาววา แนะเธอ ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทน้ี ตลอดเวลาท่ียังไมไดสอบถามภิกษุอื่น 
 ผูฉลาด ผูทรงวนิัย เปนบัณฑิต มีปญญา เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ดังน้ี, ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน กลาวอยางนั้น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัยอยู กลาวอยางนั้น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กลาวอยางนั้น ตองอาบัติทุกกฏ
      [๖๘๓] บทวา ผูศึกษาอยู คือ ผูใครจะสําเหนียก. 
      บทวา ควรรูท่ัวถึง คือ ควรทราบไว. 
      บทวา ควรสอบถาม คือ ควรไตถามดู วาสิกขาบท
 ความเปนอยางไร. 
      บทวา ควรตริตรอง คือ ควรคิด ควรพินิจ. 
      คําวา นี้เปนสามีจ
                          อนาปตติวาร 



      [๖๘๔] ภิกษุกลาววา จักรู จักสําเหนียก ดังน้ี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 

-------- 

ัคคีย 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสวินัยกถา ทรงพรรณนา 
ืองๆ 

 

ระอุบาลี ถาภิกษุเหลานี้จักเปนผูรูพระ- 
 พวกเรา 

ะภาค. 

 พวกเธอชวยกันกน 

ติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดพากัน 
ื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 

เล็กนอยเหลาน้ีท่ีสวดข้ึนแลว ชางเปนไปเพ่ือความรําคาญ 

 ไมตองอาบัติแล. 
                   สหธรรมิกวรรค สิกขาบท ท่ี ๑ จบ. 
                           --
                   ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๖๘๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 คุณแหงพระวินัย ตรัสอานิสงสแหงการเรียนพระวินัย ทรงยกยองโดยเฉพาะทานอุบาลีเน
 แกภิกษุท้ังหลาย โดยอเนกปรยิาย ภิกษุท้ังหลายพากันกลาววา พระผูมีพระภาคตรัสวินัยกถา 
 ทรงพรรณนาคุณแหงพระวินัย ตรัสอานิสงสแหงการเรียนพระวินัย ทรงยกยองโดยเฉพาะทาน
 พระอุบาลีเนืองๆ โดยอเนกปริยาย อาวโุสท้ังหลาย ดั่งน้ัน พวกเราพากันเลาเรียนพระวินยั 
 ในสํานักทานพระอุบาลีเถิด ก็ภิกษุเหลานั้นมากเหลา เปนเถระก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนนวกะ 
 ก็มี ตางพากันเลาเรียนพระวินยัในสํานักทานพระอุบาลี. 
      สวนพระฉัพพัคคียไดหารือกันวา อาวโุสท้ังหลาย บัดนี้ ภิกษุเปนอันมาก ท้ังเถระ 
 มัชฌิมะและนวกะ พากันเลาเรียนพระวินยัในสํานักทานพ
 *บัญญัติในพระวินัย ทานจักฉุดกระชากผลักไสพวกเราไดตามใจชอบ อยากระน้ันเลย
 จงชวยกันกนพระวินัยเถิด เมือ่ตกลงด่ังน้ัน พระฉัพพัคคียจึงเขาไปหาภิกษุท้ังหลาย กลาว 
 อยางนี้วา จะประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ท่ียกข้ึนแสดงแลว ชางเปนไป 
 เพื่อความรําคาญ เพื่อความลําบาก เพื่อความยุงเหยิงน่ีกระไร. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย 
 จึงไดพากันกนพระวินัยเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพร
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา
 วินัย จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรง
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 กนวินัยเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ
 หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๒๑. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อมีใครสวดปาติโมกขอยู กลาวอยางนี้วา 
 ประโยชนอะไรดวยสิกขาบท



 เพื่อความลําบาก เพื่อความยุงเหยิงน่ีกระไร เปนปาจิตตีย เพราะกนสิกขาบท. 

ูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

แสดง 
ยูก็ดี ทองบนอยูก็ดี. 

างเปนไปเพ่ือความรําคาญ เพื่อความ 
วก 
ายกข้ึน 
ขาบท 

 
าคัญวาอุปสัมบัน กนพระวินัย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ัย กนพระวินยั ตองอาบัติปาจิตตีย. 

รมอยางอื่นแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
ระวินัย ตองอาบัติทุกกฏ. 

ูตร พระคาถา 
ภายหลังจึงคอยเรียนพระวินยั ดังน้ี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 

พัคคีย 

                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๘๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      คําวา เมื่อมีใครสวดปาติโมกขอยู ความวา เมื่อมีผูใดผูหนึ่งยกปาติโมกขข้ึน
 อยูก็ดี ใหผูอื่นยกข้ึนแสดงอ
      คําวา กลาวอยางนี้ ความวา กนพระวินัยแกอุปสัมบันวา ก็จะประโยชนอะไรดวย 
 สิกขาบทเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ท่ียกข้ึนแสดงแลว ช
 ลําบาก เพื่อความยุงเหยิงน่ีกระไร ความรําคาญ ความลําบาก ความยุงเหยิง ยอมมีแกพ
 ภิกษุจําพวกท่ีเลาเรียนพระวินยันี้ แตจําพวกท่ีไมเลาเรียนหามีไม สิกขาบทน้ีพวกทานอย
 แสดงดีกวา สิกขาบทนี้พวกทานไมสําเหนียกดีกวา สิกขาบทนี้พวกทานไมเรียนดีกวา สิก
 นี้พวกทานไมทรงจําดีกวา พระวินัยจะไดสาบสูญ หรือภิกษุพวกนี้จะไดไมรูพระบัญญัติ ดังน้ี 
 เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย
      [๖๘๗] อุปสัมบัน ภิกษุสํ
      อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงส
      อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กนพระวินัย ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          ปญจกะทุกกฏ 
      ภิกษุกนธรรมอยางอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุกนพระวินัยหรอืพระธร
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน กนพ
      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย กนพระวินัย ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กนพระวินัย ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๖๘๘] ภิกษุผูไมประสงคจะกน พูดตามเหตุวา นิมนตทานเรียนพระส
 หรือพระอภิธรรมไปกอนเถิด 
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ 
                            ---------- 
                   ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                        เรื่องพระฉัพ



      [๖๘๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคีย ประพฤติอนาจารแลวต้ังใจ 

ะวนิัยธร 

ึ่ง 

ท้ัุงหลาย ขาววา เมื่อพระวินัยธร 
าวอยางนีว้า ธรรมแมนี้ก็มาในสูตร เนื่องในสูตร มาสูอุเทศ 

ัญญัติสิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอเม่ือพระ 

วกผมเพิ่งทราบเด๋ียวนี้เองวา ธรรมแมนี้ก็มาใน 
ื่อ 

 

ีเ้องวา เออ ธรรมแมนี้ก็มาแลวในสูตร เนื่องแลว 
ยน่ังเม่ือ 

ท่ี 

ใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 อยูวา ขอภิกษุท้ังหลายจงทราบวา พวกเราเปนผูตองอาบัติดวยอาการท่ีไมรู แลวเมื่อพร
 ยกปาติโมกขข้ึนแสดง กลาวอยางนี้วา พวกผมเพ่ิงทราบเด๋ียวนี้เองวา ธรรมแมนี้ก็มาในพระ 
 สูตร เนื่องในพระสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียเมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกขอยู กลาวอยางนีว้า 
 พวกผมเพิ่งทราบเด๋ียวนี้เองวา ธรรมแมนี้ก็มาในพระสูตร เนื่องในพระสูตร มาสูอุเทศทุกก
 เดือน ดังน้ี ... แลวกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษ
 สวดปาติโมกขอยู พวกเธอไดกล
 ทุกกึ่งเดือน ดังน้ี จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 วินัยธรสวดปาติโมกขอยู จึงกลาวอยางนีว้า พ
 สูตร เนื่องในสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ดังน้ีเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ
 ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ...
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๒๒. ๓. อน่ึง ภิกษุใด เมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกขอยูทุกกึ่งเดือน 
 กลาวอยางนีว้า ฉันเพิ่งรูเดี๋ยวน
 ในสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ถาภิกษุท้ังหลายอื่นรูจักภิกษุนัน้วา ภิกษุนี้เค
 ปาติโมกขกําลังสวดอยู ๒-๓ คราวมาแลว กลาวอะไรอีก อนัความพนดวยอาการ
 ไมรู หามีแกภิกษุนั้นไม พึงปรับเธอตามธรรมดวยอาบัติท่ีตองในเรื่องน้ัน และพึง 
 ยกความหลงข้ึนแกเธอเพิ่มอีกวา แนะเธอ ไมใชลาภของเธอ เธอไดไมดีแลว ดวย 
 เหตุวาเม่ือปาติโมกขกําลังสวดอยู เธอหาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดีไม นี้เปน 
 ปาจิตตีย ในความเปนผูแสรงทําหลงน้ัน. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๙๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผู
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ทุกกึ่งเดือน คือ ทุกวันอุโบสถ. 



      บทวา เมื่อพระวินัยธรกําลังสวดปาติโมกขอยู คือ เมื่อภกิษุกําลังยกปาติโมกข 

ั้ง 
าเปนผูตองอาบัติดวยอาการท่ีไมรู เมื่อภิกษุกําลังสวดปาติโมกขอยู กลาวอยางนี้ 

 

อยู ๒-๓ คราวมาแลว พูดมากไปทําไมอีก อัน 
ิท่ีตอง 

รรมวาจา วาดังน้ี:- 

ดวยดีไม ถาความพรอมพรั่งของสงฆ 

ความหลงข้ึนแกภิกษุ 
ึงเปนผูนิ่ง 

ู ตองอาบัติทุกกฏ. 
ลว ภิกษุยังแสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย. 

อาบัติ 

นธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย. 

คีวามสงสัย แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทุกกฏ. 
. 

 ข้ึนแสดงอยู. 
      บทวา กลาวอยางนี้ ความวา ภิกษุประพฤติอนาจารมาแลว ต้ังใจอยูวา ขอภิกษุท
 หลายจงรูวา เร
 วา ผมเพิ่งทราบเด๋ียวน้ีเองวา เออ ธรรมแมนี้กม็าในพระสูตร เนื่องแลวในพระสูตร มา
 สูอุเทศทุกกึ่งเดือน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ. 
      [๖๙๑] คําวา ถา ... นั้น อธิบายวา ภิกษุเหลาอื่นรูจักภิกษุผูปรารถนาแสรงทําหลงวา 
 ภิกษุนี้เคยน่ังเม่ือพระวินัยธรสวดปาติโมกข
 ความพนจากอาบัติดวยอาการท่ีไมรู หามีแกภิกษุนั้นไม พึงปรับเธอตามธรรมดวยอาบัต
 เพราะประพฤติอนาจารนั้น และพึงยกความหลงข้ึนแกเธอเพ่ิมอีก. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพึงยกข้ึนอยางนี้:- 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยก
                    กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ เมื่อพระวินัยธรสวด 
 ปาติโมกขอยู หาทําในใจใหสําเร็จประโยชน
 ถึงท่ีแลว สงฆพึงยกความหลงข้ึนแกภิกษุมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีช่ือนี้ผูนี้ เมื่อพระวินัยธรสวด 
 ปาติโมกขอยู หาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดวยดีไม สงฆยก
 มีช่ือน้ี การยกความหลงข้ึนแกภิกษุผูมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพ
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด ความหลงอันสงฆยกข้ึนแกภิกษุมีช่ือนี้แลว 
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี.้ 
                           บทภาชนีย 
      [๖๙๒] เมื่อสงฆยังไมยกความหลงข้ึน ภิกษุแสรงทําหลงอย
      เมื่อสงฆยกความหลงข้ึนแ
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๙๓] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตอง
 ปาจิตตีย. 
      กรรมเปนธรรม ภิกษุมีความสงสัย แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      กรรมเป
                           ติกะทุกกฏ 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทุกกฏ. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุม
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 



      [๖๙๔] ภิกษุยังไมไดฟงโดยพิสดาร ๑ ภกิษุฟงโดยพิสดารไมถึง ๒-๓ คราว ๑ ภิกษุ 
 ผูไมปรารถนาจะแสรงทําหลง ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ัคคีย 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคีย โกรธ นอยใจ ใหประหาร 
วกทาน 

ผม. 
ีย 

ประหารแกภิกษุท้ังหลายเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 

ลาย จรงิหรอื? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโกรธ 
ะทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อม 

คีย จบ. 

ใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

 ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ. 
ระหารดวยกายก็ดี ดวยของเน่ืองดวยกายก็ดี ดวย 

ัติปาจิตตีย. 

                   สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                          ---------- 
                   ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๖๙๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 แกพระสัตตรสวัคคีย พระสัตตรสวัคคียรองไห ภิกษุท้ังหลายถามวา อาวโุสท้ังหลาย พ
 รองไหทําไม? 
      พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พระฉัพพัคคียเหลาน้ีโกรธ นอยใจ ให 
 ประหารแกพวก
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคค
 จึงไดโกรธ นอยใจ ให
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอโกรธ 
 นอยใจ ใหประหารแกภิกษุท้ังห
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 นอยใจ ใหประหารแกภิกษุท้ังหลายเลา การกร
 ใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๒๓. ๔. อน่ึง ภิกษุใด โกรธ นอยใจ ใหประหารแกภิกษุ เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัค
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๖๙๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผู
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา แกภิกษุ คือ แกภิกษุอื่น. 
      คําวา โกรธ นอยใจ คือ
      คําวา ใหประหาร ความวา ใหป
 ของท่ีโยนไปก็ดี โดยท่ีสุด แมดวยกลีบอุบล ตองอาบ



                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๖๙๗] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน โกรธ นอยใจ ใหประหาร ตองอาบัติ 

ัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โกรธ นอยใจ ใหประหาร ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

. 

 ๑ ภิกษุวิกล 
องอาบัติแล. 

ัพพัคคีย 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียโกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝา 
ถามวา 

ีย 
ามือข้ึนแกภกิษุท้ังหลายเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอโกรธ 
ภิกษุท้ังหลาย จริงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโกรธ 
า การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือ 

 ปาจิตตีย. 
      อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โกรธ นอยใจ ใหประหาร ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อุปสัมบ
                          จตุกกะทุกกฏ 
      ภิกษุโกรธ นอยใจ ใหประหาร แกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุ
      อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๖๙๘] ภิกษุถูกใครๆ เบียดเบียน ประสงคจะปองกันตัว ใหประหาร
 จริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมต
                   สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                         --------- 
                   ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                        เรื่องพระฉ
      [๖๙๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 มือข้ึนแกพระสัตตรสวัคคีย พระสัตตรสวัคคีย หลบประหารแลวรองไห ภิกษุท้ังหลาย
 อาวุโสท้ังหลาย พวกทานรองไห ทําไม? 
      พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พระฉัพพัคคียเหลาน้ีโกรธ นอยใจ เงื้อ 
 หอกคือฝามือข้ึนแกพวกผม. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคค
 จึงไดโกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝ
 พระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูม
 นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือข้ึนแก
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือข้ึนแกภิกษุท้ังหลายเล



 ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ี ข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๒๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือข้ึนแกภิกษุ เปน 
 ปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 

ูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

 ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ. 
วา เงือดเงื้อกายก็ดี ของเน่ืองดวยกายก็ด ีโดย 

ัญวาอุปสัมบัน โกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือข้ึน 

ิตตีย 
าคัญวาอนุปสัมบัน โกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือข้ึน ตองอาบัติ 

รธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือข้ึนแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
ปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

. 

หอกคือฝามือข้ึน ๑ 
ิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

จาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียโจทภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสส 

      [๗๐๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา แกภิกษุ คือ แกภิกษุอื่น. 
      คําวา โกรธ นอยใจ คือ
      คําวา เงื้อหอกคือฝามือข้ึน ความ
 ท่ีสุดแมกลีบอุบล ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๗๐๑] อุปสัมบัน ภิกษุสําค
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือข้ึน ตองอาบัติปาจ
      อุปสัมบัน ภิกษุสํ
 ปาจิตตีย. 
                          จตุกกะทุกกฏ 
      ภิกษุ โก
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุ
      อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย ...  ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๗๐๒] ภิกษุถูกใครๆ เบียดเบียน ประสงคจะปองกันตัว เงื้อ
 ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมม
                   สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                   ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๗๐๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส



 ไมมีมูล บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึง 

 
ีมูล จริงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโจท 
ทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

        สิกขาบทวิภังค 
ูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

มไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรังเกียจ. 
 ดวยอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท สิกขาบทใด 

 บทภาชนีย 

าคัญวาอุปสัมบัน โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ตอง 

ุสําคัญวาอนุปสัมบัน โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ตองอาบัติ 

ทดวยอาจารวิบัติก็ดี ดวยทิฏฐิวิบัติก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 
บัติทุกกฏ. 

 ไดโจทภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลเลา แลวกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอโจท
 ภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมม
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลเลา การกระ
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๒๕. ๖. อน่ึง ภิกษุใด กําจัดซึ่งภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได เปน 
 ปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                  
      [๗๐๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ซึ่งภิกษุ คือ ซึ่งภิกษุอื่น. 
      ท่ีช่ือวา หามูลมิได คือ ไ
      บทวา ดวยอาบัติสังฆาทิเสส คือ
 สิกขาบทหน่ึง. 
      บทวา กําจัด คือ โจทเองก็ดี ใหผูอื่นโจทก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๗๐๕] อุปสัมบัน ภิกษุสํ
 อาบัติปาจิตตีย. 
      อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      อุปสัมบัน ภิกษ
 ปาจิตตีย. 
                          ปญจกะทุกกฏ 
      ภิกษุโจ
      ภิกษุโจทอนุปสัมบัน ตองอา



      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน โจท ตองอาบัติทุกกฏ. 
      อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โจท ตองอาบัติทุกกฏ. 

. 

ิกลจริต ๑ ภิกษุ 
. 

ิกขาบทท่ี ๗ 

าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียแกลงกอความรําคาญใหแก 

า สงฆ 

รําคาญให 

อความรําคาญใหแกภิกษุท้ังหลายเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 

ลาย จริงหรอื? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดแกลง 
ําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 

อแมครูหนึ่ง ทําความหมายอยางน้ีเทาน้ันแลใหเปน 

      อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โจท ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๗๐๖] ภิกษุสําคัญวามีมูล โจทเองก็ดี ใหผูอื่นโจทก็ดี ๑ ภิกษุว
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                   สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                   ๘. สหธรรมิกวรรค ส
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๗๐๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 พระสัตตรสวัคคีย ดวยพูดวา อาวุโสท้ังหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวว
 ไมพึงอุปสมบทบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ดังน้ี ก็พวกทานมีอายุหยอน ๒๐ ป อุปสมบทแลว 
 พวกทานเปนอนุปสัมบันของพวกเรา กระมัง พระสัตตรสวัคคียเหลานั้นรองไห. 
       ภิกษุท้ังหลาย จึงถามอยางน้ีวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานรองไหทําไม? 
       พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสท้ังหลาย พระฉัพพัคคียเหลาน้ีแกลงกอความ
 แกพวกผม. 
       บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย 
 จึงไดแกลงก
                          ทรงสอบถาม 
       พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอแกลง 
 กอความรําคาญใหแกภิกษุท้ังห
       พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
       พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 กอความรําคาญใหแกภิกษุท้ังหลายเลา การกระท
 ของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
       ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
       ๑๒๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด แกลงกอความรําคาญแกภิกษุดวยหมายวา ดวย 
 เชนนี้ ความไมผาสุกจักมีแกเธ
 ปจจัย หาใชอยางอื่นไม เปนปาจิตตีย. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 



      [๗๐๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

ีอยู จงใจ ต้ังใจ ละเมิด 
ความราํคาญเปนตนวา ชะรอยทานมีอายุหยอน 

นเวลาวิกาลแลว ชะรอยทานด่ืมน้ําเมาแลว 

ัญวาอุปสัมบัน แกลงกอความรําคาญให ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ัย แกลงกอความรําคาญให ตองอาบัติปาจิตตีย. 

นุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

อยทานจะมีอายุไมครบ 
ทานจะบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแลว ชะรอยทานจะด่ืมน้ําเมาแลว 

าไดมี 

ัคคีย 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภิกษุมีศีลเปนท่ีรัก 
 

วย 

       บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา 
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
       บทวา แกภิกษุ คือ แกภิกษุรูปอื่น. 
       บทวา แกลง คือรูอยู รูด
       บทวา กอความรําคาญ ความวา กอ
 ๒๐ ฝน อุปสมบทแลว ชะรอยทานบริโภคอาหารใ
 ชะรอยทานน่ังในท่ีลับกับมาตุคามแลว ดังน้ีเปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
       คําวา ทําความหมายอยางน้ีเทาน้ันแลใหเปนปจจัย หาใชอยางอื่นไม คือ 
 ไมมีเหตุอะไรอื่นท่ีจะกอความรําคาญให. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๗๐๙] อุปสัมบัน ภิกษุสําค
       อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงส
       อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน แกลงกอความรําคาญให ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          จตุกกะทุกกฏ 
       ภิกษุแกลงกอความรําคาญใหแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
       อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอ
       อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
       อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๗๑๐] ภิกษุไมประสงคจะกอความรําคาญ พูดแนะนําวา ชะร
 ๒๐ ฝน อุปสมบทแลว ชะรอย
 ชะรอยทานจะน่ังในท่ีลับกับมาตุคามแลว ทานจงรูไวเถิดวา ความรําคาญใจในภายหลังอย
 แกทาน ดังน้ี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                  สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                        -------------- 
                   ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๗๑๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
       พวกภิกษุมีศีลเปนท่ีรักกลาวสนทนากันอยูอยางนีว้า อาวโุสท้ังหลาย พระฉัพพัคคีย
 พวกนี้เปนอลชัชี พวกเราไมอาจจะทะเลาะกับพระพวกนี้ได. 
       พระฉัพพัคคียกลาวตออยางน้ีวา อาวโุสท้ังหลาย ทําไม พวกทานจึงไดเรียกพวกเราด



 ถอยคําวาอลัชชี. 
       พวกภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรักถามวา อาวุโสท้ังหลาย พวกทานไดยินมาแตท่ีไหน? 
       พระฉัพพัคคียตอบวา เรายืนแอบฟงพวกทานอยู. 

ลายเกดิ 
พัคคียจึงไดยืนแอบฟงอยูเลา แลว 

ัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา เมื่อภิกษุท้ัง 
กัน ถึงการวิวาทกัน พวกเธอไดยืนแอบฟงอยู จริงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย เมื่อภิกษุท้ังหลายเกิด 
พวกเธอจึงไดยนืแอบฟงอยูเลา การกระทํา 

อมใส 

ยหมายวาจักไดฟงคําท่ีเธอพูดกัน ทําความหมายอยางนี ้

ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ี 

ลาะกัน ถึงการวิวาทกัน คือเกิดอธิกรณข้ึน. 
 เราจักฟงคําของภิกษุเหลานี้ แลวจัก 

ืนอยูในท่ีใด 

 

       บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมื่อภิกษุท้ังห
 หมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ไฉนพระฉัพ
 กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
       พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพ
 หลายเกิดหมางกัน เกิดทะเลาะ
       พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
       พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 หมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ไฉน
 ของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลื่
 ยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
       ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
       ๑๒๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อภิกษุท้ังหลายเกิดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน 
 ถึงการววิาทกัน ยืนแอบฟงดว
 เทาน้ันแลใหเปนปจจัย หาใชอยางอื่นไม เปนปาจิตตีย. 
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๑๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา 
       บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา 
 ทรงประสงคในอรรถน้ี. 
       บทวา เมื่อภิกษุท้ังหลาย ไดแก ภิกษุพวกอื่น. 
       คําวา เกิดหมางกัน เกิดทะเ
       คําวา ยืนแอบฟง คือ เดินไปดวยความต้ังใจวา
 ทวง จักเตือน จักฟอง จักใหสาํนึก จักทําใหเกอเขิน ดังน้ี ตองอาบัติทุกกฏ ย
 ไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
       เมื่อเดินไปขางหลัง รีบเดินใหทันดวยต้ังใจวา จักฟง ตองอาบัติทุกกฏ ยืนอยูในท่ีใด 
 ไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
       เมื่อเดินไปขางหนา ลดเดินใหชาลงดวยต้ังใจวา จักฟง ตองอาบัติทุกกฏ ยืนอยูในท่ีใด
 ไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย. 



       บังเอิญเดินผานมาถึงสถานท่ีท่ีภิกษุยืนก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี เมื่อเขาพูดงุบงิบกันอยู 
 ตองกระแอมไอใหเขารูตัว ถาไมกระแอมไอ หรือไมใหเขารูตัว ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ัญวาอุปสัมบัน ยืนแอบฟง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ัย ยืนแอบฟง ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

. 

ว จักงด จกัเวน จัก 
ษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ัคคีย 
จาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจารแลว เมื่อ 
ยางท่ีสงฆ 

 

ํา 
พึงใหฉันทะไป. 

กราบทูลเรือ่ง 

       คําวา ทําความหมายอยางน้ีเทาน้ันแลใหเปนปจจัย หาใชอยางอื่นไม ความวา 
 ไมมีเหตุอะไรอื่นท่ีจะยืนแอบฟงความ. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๗๑๓] อุปสัมบัน ภิกษุสําค
       อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงส
       อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ยืนแอบฟง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                          จตุกกะทุกกฏ 
       ภิกษุยืนแอบฟงถอยคําของอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ. 
       อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอ
       อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
       อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๗๑๔] ภิกษุเดินไปหมายวา จักฟงถอยคําของภิกษุเหลานี้แล
 ระงับ จักเปลื้องตน ดังน้ี ๑ ภิก
                  สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                       ---------------- 
                   ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
                        เรื่องพระฉัพพ
      [๗๑๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 การกสงฆทํากรรมแกภิกษุแตละรูปอยู ยอมคัดคาน ครั้นสงฆประชุมกันดวยกรรมบางอ
 จะตองทํา พระฉัพพัคคียสาละวนทําจีวรกรรมกันอยู ไดใหฉันทะไปแกพระรูปหน่ึง ทันใด สงฆ
 จึงกลาววา อาวุโสท้ังหลาย ภกิษุรูปน้ีเปนพวกพระฉัพพัคคียมารูปเดียว ฉะนั้น พวกเราจะทํา 
 กรรมแกเธอ ดงัน้ี แลวไดทํากรรมแกพระฉัพพัคคียรูปน้ัน เมื่อเสร็จแลว ภิกษุฉัพพัคคียรูปนั้น 
 ไดเขาไปหาพระฉัพพัคคีย พระฉัพพัคคียถามภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส สงฆไดทําอะไร? 
       ภิกษุรูปน้ันตอบวา สงฆไดทํากรรมแกผม ขอรับ. 
       พระฉัพพัคคียกลาววา อาวโุส เราไมไดใหฉันทะไปเพื่อหมายถึงกรรมนี้วา สงฆจักท
 กรรมแกทาน ถาเราทราบวา สงฆจักทํากรรมแกทาน เราจะไม
       บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย 
 ใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว จึงไดถงึความบนวาในภายหลังเลา ... แลว
 นั้นแดพระผูมีพระภาค. 



                          ทรงสอบถาม 
       พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอใหฉันทะ 

ถึงความบนวาในภายหลัง จริงหรอื? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอใหฉันทะ 
าในภายหลังเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน 

ท่ี 

พระบัญญัติ 

าจิตตีย. 

ูใด คือ ผูเชนใด ... 
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

รม ไดแก อุปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ 
ม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน นี้ช่ือวากรรมอัน 

       บทภาชนีย 
รม ใหฉันทะไปแลว บนวา 

ิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ใหฉันทะไปแลว บนวา ไมตองอาบัติ. 

ิกษุมิใชผูควร 
ต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

 เพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ได
       พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
       พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 เพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว จงึไดถึงความบนว
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน
 เลื่อมใสแลว ... 
       ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           
       ๑๒๘. ๙. อน่ึง ภิกษุใด ใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ถึงธรรมคือ 
 ความบนวาในภายหลัง เปนป
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๑๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
       บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา 
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
                     กรรมอันเปนธรรม ๔ อยาง 
       ท่ีช่ือวา กรรมอันเปนธร
 ญัตติจตุตถกรรม ๑ ท่ีสงฆทําแลวตามธรร
 เปนธรรม. 
       ภิกษุใหฉันทะไปแลว บนวา ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                    
      [๗๑๗] กรรมเปนธรรม ภกิษุสําคัญวากรรมเปนธร
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
       กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ใหฉันทะไปแลว บนวา ตองอาบัติทุกกฏ. 
       กรรมเปนธรรม ภ
       กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
       กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
       กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๗๑๘] ภิกษุรูอยูวา สงฆทํากรรมโดยไมถกูธรรม เปนพวกหรือทําแกภ
 แกกรรม บนวา ๑ ภิกษุวิกลจริ



                  สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                       ---------------- 
                  ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 

าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน สงฆประชุมกันดวยกรรมบางอยางท่ีสงฆ 

พ็อดี 

 
หลีกไปเลา แลวกราบทูล 

ามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เมื่อเรื่องอนัจะพึงวินิจฉัย 
ฉันทะ ลุกจากอาสนะหลีกไป จริงหรอื? 

โมฆบุรุษ ไฉนเธอเม่ือเรื่องอนัจะพึงวินิจฉัย 
อาสนะหลีกไปเลา การกระทําของเธอน่ัน 

ี่ 

พระบัญญัติ 

ะหลีกไปเสีย เปนปาจิตตีย. 

ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

ต 
ว ๑ กรรมวาจายังสวดคางอยู ๑ 

      [๗๑๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 จะตองทํา พระฉัพพัคคียสาละวนทําจีวรกรรมกันอยู ไดใหฉันทะไปแกภิกษุรูปหน่ึง ถึงก
 สงฆต้ังญัตติแลววา สงฆประชุมกันเพื่อประสงคทํากรรมใด พวกเราจักทํากรรมนั้น ดังน้ี. 
       ภิกษุรูปน้ันจึงพูดข้ึนวา ภกิษุเหลานี้ทํากรรมแกภิกษุแตละรูปอยางนี้ พวกทานจักทํา 
 กรรมแกใครกัน แลวไมใหฉันทะ ลุกจากอาสนะหลีกไป. 
       บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุเมื่อเรือ่ง
 อันจะพึงวินิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ จึงไดไมใหฉันทะ ลุกจากอาสนะ
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
       พระผูมีพระภาคทรงสอบถ
 ยังเปนไปอยูในสงฆ เธอไมให
       ภิกษุรูปน้ันทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
       พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกร
 ยังเปนไปอยูในสงฆ จึงไดไมใหฉันทะ ลุกจาก
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท
 เลื่อมใสแลว ... 
       ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           
       ๑๒๙. ๑๐. อน่ึง ภิกษุใด เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยงัเปนไปอยูในสงฆ 
 ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสน
                      เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๒๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา 
       บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา 
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
       ท่ีช่ือวา เรื่องอันจะพึงวินจิฉัยในสงฆ ไดแก เรื่องท่ีโจทกจําเลยแจงไวแลว แ
 ยังไมไดวินิจฉยั ๑ ต้ังญัตติแล
       คําวา ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย คือ ต้ังใจวา ไฉน กรรมนี ้



 พึงกําเริบ พึงเปนวรรค พึงทําไมได ดังน้ีแลว ลุกเดินไป ตองอาบัติทุกกฏ กําลังละหัตถบาส 

 

ไมตองอาบัติ. 

ิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

 หรอืการววิาท 
ป ๑ ภิกษุคิดเห็นวา สงฆจักแตกแยกกัน หรือจกัราวรานกัน 

ทํา 

ต้ังใจ 
 ๑ 

----------- 

ัลลบุตร 
าประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อัน 

ต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งน้ัน ทานพระทัพพมัลลบุตร 
ดข้ึน 

เลา แลวกราบทูลเรื่อง 

อบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอกับสงฆ 

 แหงท่ีชุมนุมสงฆ ตองอาบัติทุกกฏ ละหัตถบาสไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
      [๗๒๑] กรรมเปนธรรม ภกิษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ไมใหฉันทะแลวลุกจากอาสนะ
 หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย. 
       กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัยอยู ไมใหฉนัทะแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป  ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ. 
       กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ไมใหฉนัทะแลว ลุกจากอาสนะ 
 หลีกไป 
       กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
       กรรมไมเปนธรรม ภ
       กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๗๒๒] ภิกษุคิดเห็นวา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง
 จักเกิดแกสงฆ ดังน้ีแลวหลีกไ
 ดังน้ีแลวหลีกไป ๑ ภิกษุคิดเห็นวา สงฆจักทํากรรม โดยไมเปนธรรม เปนวรรค หรือจัก
 กรรมแกภิกษุมิใชผูควรแกกรรม ดังน้ีแลวหลีกไป ๑ ภิกษุเกิดอาพาธ หลีกไป ๑ ภิกษุ 
 หลีกไปดวยธุระอันจะทําแกภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุปวดอุจจาระปสสาวะแลวหลีกไป ๑ ภิกษุไม
 จะทํากรรมใหเสีย หลีกไปดวยคิดวาจะกลับมาอีก ๑  ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ
 ไมตองอาบัติแล. 
                  สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                       -----
                  ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑ 
                       เรื่องพระทัพพม
      [๗๒๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 เปนสถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแ
 จัดเสนาสนะและแจกอาหารแกสงฆ แตทานเปนผูมีจีวรเกา. สมัยน้ัน มีจีวรผืนหน่ึงเกิ
 แกสงฆ สงฆจึงไดถวายจวีรผนืนั้นแกทานพระทัพพมัลลบุตร พวกพระฉพัพัคคียพากันเพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุท้ังหลายนอมลาภของสงฆไปตามชอบใจ. 
       บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย 
 กับสงฆผูพรอมเพรียงกันใหจวีรไปแลว ภายหลังจึงไดถึงธรรมคือบน
 นั้นแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
       พระผูมีพระภาคทรงส



 ผูพรอมเพรยีงกันใหจีวรแลว ภายหลังถึงธรรมคือบน จริงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอกับสงฆ 
ือบนเลา การกระทําของพวกเธอนั่น 

น 

ระบัญญัติ 

ษุท้ังหลายนอมลาภของสงฆไปตามชอบใจ เปนปาจิตตีย. 

 คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

ชนิด ชนิดใดชนิดหน่ึง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป 

มชอบใจ คือ ตามความท่ีเปนไมตรีกัน ตามความท่ีเคยเห็นกัน ตาม 
วมอุปชฌายกัน ตามความท่ีรวมอาจารยกัน. 

จัย 

หเปน 
ดี ใหเปนผูแจกผลไมก็ด ี

กิษุสําคัญวากรรมเปนธรรม เมือ่ใหจีวรแลว บน ตองอาบัติ 

นธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม เมื่อใหจีวรแลว บน ตองอาบัติ- 

       พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
       พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ผูพรอมเพรยีงกันใหจีวรแลว ภายหลังจึงไดถงึธรรมค
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมช
 ท่ีเลื่อมใสแลว ... 
       ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พ
      ๑๓๐. ๑๑. อนึ่ง ภิกษุใด กับสงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหจีวรแกภิกษุแลว 
 ภายหลังถงึธรรมคือบนวา ภิก
                     เรื่องพระทัพพมัลลบุตร จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๒๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      สงฆท่ีช่ือวา พรอมเพรียงกัน คือ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน. 
      ท่ีช่ือวา จีวร ไดแกผา ๖ 
 เปนอยางตํ่า. 
      บทวา ให คือ ตนเองก็ให. 
      ท่ีช่ือวา ตา
 ความท่ีเคยคบกัน ตามความท่ีร
      ท่ีช่ือวา ของสงฆ คือ ท่ีเขาถวายแลว ท่ีเขาสละแลว แกสงฆ. 
      ท่ีช่ือวา ลาภ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจ
 ของภิกษุไข โดยท่ีสุดแมกอนจุรณ ไมชําระฟน ดวยชายผา. 
      คําวา ภายหลังถึงธรรมคือบน ความวา เมื่อใหจีวรแกอุปสัมบันท่ีสงฆสมมติใ
 ผูจัดเสนาสนะก็ดี ใหเปนผูแจกอาหารก็ดี ใหเปนผูแจกยาคูก็
 ใหเปนผูแจกของเค้ียวก็ดี ใหเปนผูแจกของเล็กนอยก็ดี แลวบน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
                          ติกะปาจิตตีย 
      [๗๒๕] กรรมเปนธรรม ภ
 ปาจิตตีย. 
      กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย เมื่อใหจีวรแลว บน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      กรรมเป



 *ปาจิตตีย. 
                           ฉักกะทุกกฏ 
      ใหบริขารอยางอื่นแลว บน ตองอาบัติทุกกฏ. 

แกอุปสัมบัน ผูท่ีสงฆไมไดสมมติใหเปนผูจัดเสนาสนะ 
กผลไม ใหเปนผูแจกของเค้ียว หรอืใหเปน 

กยาคู ใหเปนผูแจกผลไม ใหเปนผูแจก 

. 

. ภยาคติ 
หแลวแกภิกษุนัน้ แมเธอไดไปแลวก็จักท้ิงเสีย จักไมใชสอยโดย 

พัคคีย 
าประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน ในพระนครสาวัตถี มีชาวบานหมูหนึ่งได 
ั้นแล 

าน้ี 

ีวรไวเพื่อสงฆ ทุกๆ ป. 
 

อยูแตพวกทาน จึงอยูในท่ีนี้ หากพวกทานจักไม 
ภิกษุ 

ียไป แลวอังคาสสงฆดวยอาหารอยางเดยีว. บรรดาภิกษุท่ีทราบวา อาหารพรอมท้ัง 
าวข้ึน 

      ใหจีวรหรอืบริขารอยางอื่น
 ใหเปนผูแจกอาหาร ใหเปนผูแจกยาคู ใหเปนผูแจ
 ผูแจกของเล็กนอยแลว บน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เมื่อใหจีวรหรือบริขารอยางอื่นแกอนุปสมับันผูท่ีสงฆสมมติก็ดี ไมไดสมมติก็ดี ใหเปน 
 ผูจัดเสนาสนะ ใหเปนผูแจกอาหาร ใหเปนผูแจ
 ของเค้ียว หรือใหเปนผูแจกของเล็กนอยแลว บน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุมคีวามสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      [๗๒๖] ภิกษุบนวา สงฆมีปกติทําโดยฉันทาคติ ... โทสาคติ ... โมหาคติ ..
 จะประโยชนอะไรดวยจวีรท่ีใ
 ชอบธรรม ๑ ภกิษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                  สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑ จบ. 
                         ------------ 
                  ๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒ 
                        เรื่องพระฉัพ
      [๗๒๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 จัดอาหารพรอมท้ังจีวรไวเพื่อสงฆ ดวยหมายใจวา ใหทานฉันแลวจักใหครองจวีร. ครั้งน
 พวกพระฉัพพัคคียไดเขาไปหาชาวบานหมูนั้นแลวกลาววา ทานท้ังหลาย ขอจงถวายจวีรเหล
 แกภิกษุพวกนี้เถิด. 
      ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา พวกกระผมจัดถวายไมได เพราะพวกกระผมได 
 จัดอาหารพรอมท้ังจ
      พระฉัพพัคคียกลาววา ทานท้ังหลาย ทายกผูถวายแกสงฆมีจํานวนมาก อาหารสําหรับ
 สงฆก็มีมาก ภิกษุเหลานี้อาศัยพวกทาน เห็น
 ใหแกภิกษุเหลานี้ ก็บัดนี้ ใครเลาจักใหแกภิกษุเหลานี้ ขอทานท้ังหลาย จงใหจีวรเหลานี้แก
 พวกนี้เถิด. 
      เมื่อชาวบานพวกนั้นถูกพระฉัพพัคคียแคนได จึงไดถวายจีวรตามท่ีไดจัดไวแกพวก 
 พระฉัพพัคค
 จีวรท่ีเขาจัดไวถวายสงฆมี แตไมทราบวา เขาไดถวายจวีรแกพระฉัพพัคคียไปแลว ไดกล



 อยางนี้วา ทานท้ังหลาย ขอจงถวายจวีรแกสงฆเถิด. 
      ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา จีวรตามท่ีไดจัดไวไมมี เจาขา เพราะพระคุณเจา 
 เหลาฉัพพัคคียไดนอมไปเพื่อพระคุณเจาเหลาฉัพพัคคียดวยกันแลว. 

 
าบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 

ีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู 
งฆมาเพ่ือบุคคล จริงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได 
ลเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือ 

 ... 

บทวิภังค 
ูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

อยูแลว จะบริจาคอยูแลวแกสงฆ. 
นปจจัยของภิกษุไข 

แลว ภิกษุสําคัญวาเขานอมไปแลว นอมมาเพือ่บุคคล 

แลว ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดนอมไป นอมมาเพื่อบุคคล ไมตองอาบัติ. 

      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
 รูอยู จึงไดนอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพ่ือบุคคลเลา แลวกร
 พระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูม
 นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายส
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพ่ือบุคค
 ความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรอืเพื่อความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๓๑. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู นอมลาภท่ีเขานอมไปจะถวายสงฆมาเพ่ือ 
 บุคคล เปนปาจิตตีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขา
      [๗๒๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รูอยู คือรูเอง หรือคนอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก. 
      ท่ีช่ือวา จะถวายสงฆ คือเขาจะให
      ท่ีช่ือวา ลาภ ไดแกจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเป
 โดยท่ีสุดแมกอนจุรณ ไมชําระฟน ดวยชายผา. 
      ท่ีช่ือวา เขานอมไป คือ เขาไดเปลงวาจาไววา จักถวาย จักทํา ภิกษุนอมมาเพื่อ 
 บุคคล ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 
      [๗๒๙] ลาภท่ีเขานอมไป
 ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ลาภท่ีเขานอมไปแลว ภิกษุสงสัยอยู นอมมาเพ่ือบุคคล ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ลาภท่ีเขานอมไป



      ลาภท่ีเขานอมไปเพื่อสงฆ ภิกษุนอมมาเพือ่สงฆหมูอื่นกด็ี เพื่อเจดียก็ดี ตอง 

ลก็ดี 
ฏ. 

 ี

นอมไป ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

. ไมตองอาบัติ. 

พึงได 
ับปรุง หรือพงึต้ังอยูไดนานในท่ีใด ก็หรือจิตของพวกทานเลื่อมใส 

ล. 

                วาดวยการวากลาวโดยถกูธรรม 
าดวยการกนสิกขาบท 

ามือ 
มมีมูล 

ญ 

ันทะ 
บุตร 

 

ิกขาบทท่ี ๑ 
ศล 

 อาบัติทุกกฏ. 
      ลาภท่ีเขานอมไปเพื่อเจดีย ภิกษุนอมมาเพือ่เจดียอื่นก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อบุคค
 ตองอาบัติทุกก
      ลาภท่ีเขานอมไปเพื่อบุคคล ภิกษุนอมมาเพื่อบุคคลอื่นก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อเจดียก็ด
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ลาภท่ีเขายังไมไดนอมไป ภิกษุสําคัญวาเขานอมไปแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ลาภท่ีเขายังไมได
                          ไมตองอาบัติ 
      ลาภท่ีเขายังไมไดนอมไป ภิกษุสําคัญวาเขายังไมไดนอมไป ..
                          อนาปตติวาร 
      [๗๓๐] ภิกษุ เมื่อทายกถามวา จะถวายท่ีไหน ตอบวา ไทยธรรมของพวกทาน 
 รับการใชสอย พึงไดรับการปร
 ในท่ีใด ก็จงถวายในท่ีนั้นเถิด ดังน้ี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแ
                  สหธรรมิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒ จบ. 
                      ปาจิตตีย วรรคท่ี ๘ จบ. 
                          ---------- 
                              หัวขอประจําเรื่อง 
       ๑. สหธัมมิกสิกขาบท
       ๒. วิวัณณนสิกขาบท                 ว
       ๓. โมหนสิกขาบท                  วาดวยการแสรงทําหลง 
       ๔. ปหารทานสิกขาบท               วาดวยการใหประหาร 
       ๕. ตลสัตติกสิกขาบท                วาดวยการเงื้อหอกคือฝ
       ๖. อมูลกสกิขาบท                  วาดวยการโจทดวยอาบัติไ
       ๗. สัญจิจจสิกขาบท                 วาดวยการแกลงกอความราํคา
       ๘. อุปสสุติสิกขาบท                 วาดวยการแอบฟง 
       ๙. กัมมปฏิพาหนสิกขาบท             วาดวยการคัดคานกรรม 
      ๑๐. ฉันทาทานสิกขาบท               วาดวยการไมใหฉ
      ๑๑. ทัพพสิกขาบท                   วาดวยเรื่องทานพระทัพพมัลล
      ๑๒. ปริณามนสิกขาบท                วาดวยการนอมลาภสงฆ
                         ------------ 
                        ปาจิตตีย วรรคท่ี ๙ 
                     ๙. รตนวรรค ส
                     เรื่องพระเจาปเสนทิโก



      [๗๓๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของ 
ี. ครั้งน้ัน พระเจาปเสนทิโกศลตรัสสั่งเจาหนาท่ีผูรกัษา 

น. 

ะเจา 
 

สกผูหนึ่งน่ังเฝาพระผูมีพระภาคอยูใกลๆ 
ทัยยืนชะงักอยู 

ว 

ร อุบาสกผูนี้ เปนพหูสูต เปนคนเลาเรียนพระปริยัติธรรมมาก เปนผู- 

ับสั่งกะอุบาสกน้ันวา ดูกรอุบาสก เธอพึงพูดไดตาม 

ระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระเจาปเสนทิโกศลทรงเห็นแจง สมาทาน 
งให 
ังคม 

หเชิญตัวมาเฝาแลวรับสั่งวา ดกูรอุบาสก 
วย 

ฝายในของใตฝาละอองธุลีพระบาทได. 
 
บทูลวา 

 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถ
 พระราชอุทยานวา ดูกรพนาย เจาจงไปตกแตงอุทยานใหเรียบรอย เราจักประพาสอุทยา
      เจาหนาท่ีรักษาพระราชอุทยานผูนั้น รับสนองพระบรมราชโองการแลว ตกแตงพระราช- 
 *อุทยานอยู ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งอยู ณ โคนไมตนหนึ่ง ครั้นแลว จึงเขาเฝาพร
 ปเสนทิโกศล กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชอุทยานเรียบรอยแลว และพระผูมีพระภาคประทับ
 อยู ณ โคนไมในพระราชอุทยานน้ัน พระพุทธเจาขา. 
      ทาวเธอรับส่ังวา ชางเถอะพนาย เราจักเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นแลวเสด็จไปสู 
 พระราชอุทยาน เขาเฝาพระผูมีพระภาค ขณะนั้นมีอุบา
 ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นอุบาสกน้ันนั่งเฝาอยูใกลพระผูมีพระภาค ทรงตกพระ
 ครั้นแลวทรงพระดําริวา บุรุษผูนี้คงไมใชคนตํ่าชา เพราะเฝาพระผูมีพระภาคอยูใกลๆ ได ดังน้ี 
 แลวเขาไปถวายบังคมพระผูมีพระภาค ประทับนั่ง ณ ราชอาสนอันสมควรสวนขางหน่ึง. 
      สวนอุบาสกน้ันไมถวายบังคม ไมลุกรับเสด็จพระเจาปเสนทิโกศล ดวยความเคารพ 
 ตอพระผูมีพระภาค จึงพระเจาปเสนทิโกศลไมทรงพอพระทัยวา ไฉนบุรุษน้ี เมื่อเรามาแล
 จึงไมไหว ไมลกุรับ 
      พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงพอพระทัย จึงตรัสข้ึนใน 
 ขณะนั้นวา มหาบพิต
 *ปราศจากความยินดีในกามท้ังหลาย. 
      ครั้งน้ันแล พระเจาปเสนทิโกศลทรงพระดําริวา อุบาสกผูนี้ไมใชเปนคนตํ่าตอย 
 แมพระผูมีพระภาคก็ยังตรัสชมเขา แลวร
 ประสงคเถิด. 
      อุบาสกน้ันกราบทูลวา เปนพระมหากรุณาธิคุณอยางลนเกลา ฯ พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับนั้น พ
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นพระเจาปเสนทิโกศลอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจ
 ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากท่ีประทับ ถวายบ
 พระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ. 
      [๗๓๒] ตอมา พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยู ณ พระมหาปราสาทช้ันบน ไดทอด- 
 *พระเนตรเหน็อุบาสกน้ันเดินกั้นรมไปตามถนน จึงโปรดใ
 ไดทราบวา เธอเปนพหูสูต เปนคนเลาเรียนพระปริยัติธรรมมาก ดีละ อุบาสก ขอเธอจงช
 สอนธรรมแกฝายในของเรา. 
      อุบาสกน้ันกราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารูธรรมดวยอํานาจแหงพระคุณเจา 
 ท้ังหลาย พระคุณเจาเทาน้ัน จักสอนธรรมแก
      พระเจาปเสนทิโกศลรับส่ังข้ึนในขณะนั้นวา อุบาสกพูดจริงแท ดังน้ีแลวเขาไปเฝา
 พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ราชอาสนอันสมควรสวนขางหน่ึง กรา



 ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหภิกษุรูปหนึ่ง ไปเปน 

ล อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจง ให 
ม 

มารับสั่งวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น 

นทครองอนัตรวาสกแลวถือบาตร จีวร เขาไปสู 
ี 

 

ีพระภาคทรงสอบถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ขาววา เธอไมไดรับบอก 
ริงหรือ? 

ท ไฉน เธอยังไมไดรับบอกกอนจึงได 
ําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง 

 

รเขาสูพระราชฐานช้ันในมี ๑๐ อยาง ๑๐ อยาง 

นัก 
ะมเหสี ภิกษุเขาไปในพระราชฐานช้ันในน้ัน พระมเหสีเห็นภิกษุแลวทรงยิม้พราย 

ระแวง 

 ผูสอนธรรมแกฝายในของหมอมฉัน พระพุทธเจาขา. 
      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหพระเจาปเสนทิโกศลทรงเห็นแจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นพระเจาปเสนทิโกศ
 ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากท่ีประทับ ถวายบังค
 พระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณเสด็จกลับไปแลว. 
               ทรงแตงต้ังทานพระอานนทเปนครูสอนธรรม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนท
 เธอจงสอนธรรมแกฝายในของพระเจาแผนดิน. 
      ทานพระอานนท ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลวเขาไปสอนธรรมแกฝายในของพระเจา- 
 *แผนดินทุกเวลา ตอมาเชาวันหนึ่ง ทานพระอาน
 พระราชนิเวศน ขณะนั้น พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยูในหองพระบรรทมกับพระนางมัลลิกาเทว
 พระนางไดทอดพระเนตรเห็นทานพระอานนทมาแตไกลเทียว จึงผลีผลามลกุข้ึน พระภูษาทรง 
 สีเหลืองเลยีนไดเลื่อนหลุด ทานพระอานนทกลับจากสถานท่ีนั้นในทันที ไปถึงอารามแลวแจงเรือ่ง 
 นั้นแกภิกษุท้ังหลาย บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทาน
 พระอานนท ยังไมไดรับบอกกอนจึงไดเขาสูพระราชฐานช้ันในเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมี 
 พระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูม
 กอนเขาสูพระราชฐานช้ันใน จ
      ทานพระอานนททูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรอานน
 เขาสูพระราชฐานช้ันในเลา การกระท
 ไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถา
 แลวรับสั่งกะภกิษุท้ังหลาย ดังตอไปนี้. 
              โทษ ๑๐ อยาง ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน 
      [๗๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โทษในกา
 อะไรบาง? 
      ๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในพระราชฐานช้ันในนี้ พระเจาแผนดินกําลังประทับอยูในตําห
 ท่ีผทมกับพร
 ใหปรากฏก็ดี ภิกษุเห็นพระมเหสีแลวยิ้มพรายใหปรากฏก็ดี ในขอนั้น พระเจาแผนดินจะทรง
 อยางนี้วา คนท้ัง ๒ นี้รักใครกันแลว หรอืจักรกัใครกันเปนแมนมั่น นี้เปนโทษขอท่ีหนึ่ง ในการ 
 เขาสูพระราชฐานช้ันใน. 



      ๒. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมอียูอีก พระเจาแผนดินทรงมีพระราชกิจ 
 มาก ทรงมีพระราชกรณียะมาก ทรงรวมกับพระสนมคนใดคนหน่ึงแลวทรงระลึกไมได พระสนม 

 

า ในพระราชฐานช้ันในนี้ 
โทษ 

าภายนอก ในเรือ่งน้ัน พระเจาแผนดินจะทรงระแวง 
ปน 

ะปลงพระชนมพระราช

กบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีหา ในการเขาสู 

ําแหนงตํ่าไวในฐานันดรอันสูง พวกชนท่ีไมพอใจการท่ีทรงเลื่อนขาราชการ 
ารกระทํา 

รท่ีทรงลดตําแหนงขาราชการ 
 

ยางนีว้า พระเจาแผนดิน 
ร 

ั่งใหยกกลับเสียในระหวางทาง พวกชนท่ีไมพอใจพระราชกรณียะน้ัน 
รรพชิต 

 นั้นต้ังพระครรภเพราะเหตุท่ีทรงรวมน้ัน ในเรื่องน้ัน พระเจาแผนดินจะทรงระแวงอยางนีว้า ใน
 พระราชฐานช้ันในน้ี คนอื่นเขามาไมไดสักคน นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของ 
 บรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีสองในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน. 
      ๓. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมอียูอีก รัตนะบางอยางในพระราชฐาน 
 ช้ันในหายไป ในเรื่องน้ัน พระเจาแผนดินจะทรงระแวงอยางนี้ว
 คนอื่นสักคนก็เขามาไมได นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปน
 ขอท่ีสาม ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน. 
      ๔. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมอียูอีก ขอราชการลับท่ีปรึกษากันเปน 
 การภายในพระราชฐานช้ันในเปดเผยออกม
 อยางนี้วา ในพระราชฐานช้ันในนี้ คนอื่นสักคนก็เขามาไมได นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเ
 การกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีสี่ ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน. 
      ๕. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมอียูอีก ในพระราชฐานช้ันใน พระราช- 
 *โอรสปรารถนาจะปลงพระชนมพระราชบิดา หรือพระราชบิดาปรารถนาจ
โอรส 
 ท้ัง ๒ พระองคนั้นจะทรงระแวงอยางนีว้า ในพระราชฐานช้ันในน้ี ไมมีใครคนอื่นจะเขามาได 
 นอกจา
 พระราชฐานช้ันใน. 
      ๖. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมอียูอีก พระเจาแผนดินทรงเลื่อน 
 ขาราชการผูดํารงอยูในต
 ผูนั้นข้ึน จะระแวงอยางนีว้า พระเจาแผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนก
 ของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีหก ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน. 
      ๗. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมอียูอีก พระเจาแผนดินทรงลดขาราชการ 
 ผูดํารงอยูในตําแหนงสูงไวในฐานันดรอันตํ่า พวกชนท่ีไมพอใจกา
 ผูนั้นลง จะระแวงอยางนีว้า พระเจาแผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทํา
 ของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีเจ็ด ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน. 
      ๘. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมอียูอีก พระเจาแผนดินทรงสงกองทัพ 
 ไปในกาลไมควร พวกชนท่ีไมพอใจพระราชกรณียะน้ัน จะระแวงอ
 ทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอท่ีแปด ในกา
 เขาสูพระราชฐานช้ันใน. 
      ๙. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมอียูอีก พระเจาแผนดิน ทรงสงกองทัพ 
 ไปในกาลอันควร แลวรับส
 จะระแวงอยางนี้วา พระเจาแผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบ



 นี้เปนโทษขอท่ีเกา ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน. 
     ๑๐. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง โทษท่ีจะพึงกลาวยังมอียูอีก พระราชฐานช้ันในเปนสถานท่ี 
 รื่นรมย เพราะชาง มา รถ และมีอารมณเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัดเชน รูป เสียง กลิ่น 

      ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
ี้แลว ตรัสโทษ 

าก ... แลวตรัสวา 

ภิเษกแลว ท่ีพระราชายังไมไดเสด็จออก ท่ีรัตนะยัง 

ทวิภังค 
ือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง- 

- 
ภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดีแลวตลอดเจ็ดช่ัวบุรพชนก ไมมีใครคัดคาน 

ด็จออก คือ พระเจาแผนดินยังไมเสด็จออกจากตําหนัก 

ะองคยังไมเสด็จออก. 

าเรียกกันวาธรณีแหงตําหนักท่ีผทม. 
ึ่งเจาพนักงานจดัแตงไวใน 

 รส โผฏฐัพพะ ซึ่งไมสมควรแกบรรพชิต นี้แล เปนโทษขอท่ีสิบ ในการเขาสูพระราชฐาน 
 ช้ันใน. 
      เหลานี้แล ภิกษุท้ังหลาย โทษ ๑๐ อยาง ในการเขาสูพระราชฐานช้ันใน. 
              
      [๗๓๔] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอานนทโดยอเนกปริยายดังน
 แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงย
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๓๒. ๑. อน่ึง ภิกษุใด ไมไดรับบอกกอน กาวลวงธรณีเขาไปในหองของ 
 พระราชาผูกษัตริยไดรับมุรธา
 ไมออก เปนปาจิตตีย. 
                    เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล จบ. 
                          สิกขาบ
      [๗๓๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด ค
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 *ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ผูกษัตริย คือ เปนผูเกิดดีแลวท้ัง ๒ ฝาย ท้ังฝายพระราชมารดา และพระราช
 *บิดา เปนผูมีพระครร
 ติเตียน โดยกลาวถึงชาติได. 
      ท่ีช่ือวา ไดรับมุรธาภิเษกแลว คือ ไดรับอภิเษกโดยสรงสนานใหเปนกษัตริยแลว. 
      บทวา ท่ีพระราชายังไมเส
 ท่ีผทม. 
      บทวา ท่ีรัตนะยังไมออก คือ พระมเหสียังไมเสด็จออกจากตําหนักท่ีผทม หรือ 
 ท้ัง ๒ พร
      บทวา ยังไมไดรับบอกกอน คือ ไมมีใครนิมนตไวกอน. 
      ท่ีช่ือวา ธรณี ไดแกสถานท่ีเข
      ท่ีช่ือวา ตําหนักท่ีผทม ไดแกท่ีผทมของพระเจาแผนดินซ
 สถานท่ีแหงใดแหงหน่ึง โดยท่ีสุดแมวงดวยพระวิสูตร. 
      คําวา กาวลวงธรณีเขาไป คือ ยกเทาท่ี ๑ กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติทุกกฏ 
 ยกเทาท่ี ๒ กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           บทภาชนีย 



                          ติกะปาจิตตีย 
      [๗๓๖] ยังไมไดรับบอก ภิกษุสําคัญวายังไมไดรับบอก กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติ 

รับบอก ภิกษุสําคัญวาไดรับบอกแลว กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ู ... ตองอาบัติทุกกฏ. 

องอาบัติ. 

สรงสนานใหเปน 
จากตําหนักท่ีผทมแลว ๑ พระมเหสีเสด็จออกจากตําหนัก 

ิกษุ 

ูปหนึ่ง 
ุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน ภิกษุรูปหน่ึงอาบน้ําอยูในแมน้ําอจิรวด ี
ิรวด ี
ราหมณ 

ายอยางไรหนอ เราจึงจะไมตองใหคาไถ 
 กษาปณ ของขาพเจา 

แกภิกษุ 

ะเลา ... แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 

วา เธอเก็บเอารัตนะไว จริงหรือ? 

 ปาจิตตีย. 
      ยังไมไดรับบอก ภิกษุสงสัยอยู กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ยังไมได
                           ทุกะทุกกฏ 
      ไดรับบอกแลว ภิกษุสําคัญวายังไมไดรบับอก ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไดรับบอกแลว ภิกษุสงสัยอย
                          ไมตองอาบัติ 
      ไดรับบอกแลวภิกษุสําคัญวาไดรับบอกแลว ... ไมต
                          อนาปตติวาร 
      [๗๓๗] ไดรับบอกแลว ๑ ไมใชกษัตริย ๑ ไมไดรับอภิเษกโดย
 กษัตริย ๑ พระเจาแผนดินเสด็จออก
 ท่ีผทมแลว ๑ หรือท้ัง ๒ พระองคเสด็จออกจากท่ีผทมแลว ๑ ไมใชตําหนักท่ีผทม ๑ ภ
 วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                          ---------- 
                     ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
                         เรื่องภิกษุร
      [๗๓๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 แมพราหมณคนหนึ่งวางถงุเงนิประมาณ ๕๐๐ กษาปณไวบนบก แลวลงอาบน้ําในแมน้ําอจ
 เสร็จแลวไดลมืถุงทรัพยนั้นไว ไปแลว จึงภิกษุนั้นไดเก็บไวดวยสําคัญวา นี้ถุงทรัพยของพ
 นั้น อยาไดหายเสียเลย ฝายพราหมณนั้นนึกข้ึนได รีบวิ่งมาถามภิกษุนั้นวา ขาแตพระคุณเจา 
 พระคุณเจาเห็นถุงทรัพยของขาพเจาบางไหม? 
      ภิกษุนั้นไดคืนใหพรอมกับกลาววา เชิญรับไปเถิด ทานพราหมณ. 
      พราหมณฉุกคิดข้ึนไดในขณะนั้นวา ดวยอุบ
 รอยละหาแกภกิษุนี้ จึงพูดเปนเชิงขูข้ึนวา ทรัพยของขาพเจาไมใช ๕๐๐
 ๑,๐๐๐ กษาปณ ดังน้ี แลวปลอยตัวไป ครั้นภกิษุนั้นไปถึงพระอารามแลว ไดแจงเรื่องน้ัน
 ท้ังหลาย. 
      บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดเก็บ 
 เอาสิ่งรตน
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปน้ันวา ดูกรภิกษุ ขาว



      ภิกษุรูปนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 

โมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดเก็บเอารัตนะเลา 
ุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ 

ีย. 
าย ดวยประการฉะนี้ 

บ. 

วัตถี มีมหรสพ ประชาชนตางประดับประดาตกแตง 
างวิสาขามิคารมาตาก็ประดับประดาตกแตงรางกายออก 

า 

 

รรมีกถา. 
าญ 

ากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณหลีกไปแลว. 

พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
กษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเก็บ หรือใชใหเก็บ 

 

   พระอนุบัญญัติ ๑ 

ัดท่ีอยู เปนปาจิตตีย. 

                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกร
 การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของช
 เลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๓๓. ๒. อน่ึง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะ ก็ดี ซึ่งของท่ี 
 สมมติวารัตนะก็ดี เปนปาจิตต
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหล
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จ
                    เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา 
      [๗๓๙]  สมัยตอมา ในพระนครสา
 รางกาย แลวพากันไปเท่ียวชมสวน แมน
 จากบานไปดวยต้ังใจวา จักไปเท่ียวชมสวน แลวหวนคิดข้ึนวา เราจักไปสวนทําไม เราเขาเฝ
 พระผูมีพระภาคดีกวา ดังน้ีแลวไดเปลื้องเครือ่งประดับออก หอดวยผาหมมอบใหแกทาสี สั่งวา 
 แมสาวใช เธอจงถือหอเครือ่งประดับนี้ไว ครั้นแลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมแลวนั่ง ณ
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
      พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหนางวิสาขามิคารมาตาผูนั่งเรียบรอยแลว เหน็แจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธ
      ครั้นนางวิสาขามิคารมาตาอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจห
 ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลกุจ
      ฝายทาสีคนนั้น ไดลืมหอเครื่องประดับนั้นไปแลว ภิกษุท้ังหลายพบเห็น จึงกราบทูล 
 เรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงเก็บ 
 เอามารักษาไว. 
                   พระพุทธานุญาตพิเศษใหเก็บรัตนะ 
      ลําดับนั้นแล 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิ
 ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของท่ีสมมติวารัตนะก็ดี ในวัดท่ีอยู แลวรักษาไว ดวยหมายวา ของผูใด ผูนั้น
 จะไดนําไป. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                      
      ๑๓๓. ๒. ก. อน่ึง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของ 
 ท่ีสมมติวารัตนะก็ดี เวนไวแตในว



      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

       เรื่องคนใชของอนาถบิณฑิกคหบดี 
หบดี มีโรงงานอยูในกาสีชนบท และคหบดี 

ายมา เจาพึงแตงอาหารถวาย. ครั้นตอมา ภิกษุ 
ดี บุรุษ 

 

 สั่งใหตกแตงของเค้ียว ของฉัน อันประณีตโดยลวงราตรีนัน้แลวใหคนไป 
าน้ันดวยภัตตาหาร แลวกลาววา นิมนต 

 
ูในท่ีนี้เลา ขอรับ. 

ลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 

เพราะเหตุ 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหเก็บเอาก็ดี ใชให 

ี่อยูก็ดี ในท่ีอยูพักก็ดี เปนปาจิตตีย. และภิกษุ 
ก็ดี 

าบทวิภังค 

 ฉะนี้. 
                   เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา จบ. 
            
      [๗๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล อนาถบิณฑิกค
 นั้นไดสั่งบุรุษคนสนิทไววา ถาพระคุณเจาท้ังหล
 หลายรูป ไปเท่ียวจาริกในกาสีชนบท ไดเดินผานเขาไปทางโรงงานของอนาถบิณฑิกคหบ
 นั้นไดแลเห็นภิกษุเหลานั้นเดนิมาแตไกลเทียว ครั้นแลวจึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้น กราบไหวแลว
 ไดกลาวอาราธนาวา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาท้ังหลาย จงรบันิมนตฉันภัตตาหารของทานคหบดี 
 ในวันพรุงน้ี. 
      ภิกษุเหลานั้นรับนิมนตดวยอาการดุษณีภาพ. 
      จึงบุรุษน้ัน
 บอกภัตตกาล แลวถอดแหวนวางไว องัคาสภิกษุเหล
 พระคุณเจาฉันแลวกลับได แมกระผมก็จักไปสูโรงงานดังน้ี ไดลืมแหวนนัน้ ไปแลว. 
      ภิกษุท้ังหลายพบเห็นแลว ปรึกษากันวา ถาพวกเราไปเสีย แหวนวงน้ีจักหาย แลวได 
 อยูในท่ีนั้นเอง. 
      ครั้นบุรุษน้ันกลับมาจากโรงงาน เห็นภิกษุเหลานั้นจึงถามวา เพราะเหตุไร พระคุณเจา
 ท้ังหลายจึงยังอย
      จึงภิกษุเหลาน้ันไดบอกเรื่องราวน้ันแกเขา ครั้นเธอไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดเลา 
 เรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังห
                       พระพุทธานุญาตพิเศษ 
      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลาย
 เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของท่ีสมมติวารัตนะก็ดี ในวัดท่ีอยูก็ดี ในท่ีอยูพักก็ดี แลวเก็บ 
 รักษาไวดวยหมายวา เปนของผูใด ผูนั้นจะไดนําไป. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๒ 
      ๑๓๓. ๒. ข. อน่ึง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของ 
 ท่ีสมมติวารัตนะก็ดี เวนไวแตในวัดท
 เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของท่ีสมมติวารัตนะก็ดี ในวัดท่ีอยู
 ในท่ีอยูพักก็ดี แลวพึงเก็บไวดวยหมายวา ของผูใด ผูนั้นจะไดนําไป นี้เปนสามีจิ- 
 *กรรมในเรือ่งน้ัน. 
                  เรื่องคนใชของอนาถบิณฑิกคหบดี จบ. 
                         สิกข



      [๗๔๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

แกวลาย นี้ช่ือวารัตนะ. 
 

 
ื่องลอม กําหนดอปุจารวัด. 

ุปจารท่ีอยูพัก. 

ีย. 
ึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของท่ีสมมติ 

ามวา ภิกษุพึงทํา 
ูนั้นจงมารับไป 
รณหรือตําหนิ 

ี ใน 
เก็บไวดวยหมายวา ของผูใด ผูนั้นจะไดนําไป ดังน้ี ๑ ภิกษุ 

ุกุล ๑ 

พัคคีย 
ุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเขาบานในเวลาวิกาลแลว นัง่ 

      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา 
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา รัตนะ ไดแก แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ 
 เงิน ทอง แกวทับทิม 
      ท่ีช่ือวา ของท่ีสมมติวารัตนะ ไดแก เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ของมวลมนุษย
 นี้ช่ือวาของท่ีสมมติวารัตนะ. 
      คําวา เวนไวแตในวัดท่ีอยูก็ดี ในท่ีอยูพักก็ดี คือ ยกเวนแตภายในวัดท่ีอยู ภาย 
 ในท่ีอยูพัก. 
      ท่ีช่ือวา ภายในวัดท่ีอยู คือ สําหรับวัดท่ีมีเครื่องลอม กําหนดภายในวัด สําหรับ
 วัดท่ีไมมีเคร
      ท่ีช่ือวา ภายในท่ีอยูพัก คือ สําหรับท่ีอยูพักท่ีมีเครื่องลอม ไดแก ภายในท่ีอยูพัก 
 สําหรับท่ีอยูพักท่ีไมมีเครื่องลอม ไดแกอ
      บทวา เก็บเอา คือ ถือเอาเอง ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      บทวา ใหเก็บเอา คือ ใหคนอื่นถือเอา ตองอาบัติปาจิตต
      [๗๔๒] คําวา และภิกษุเก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซ
 วารัตนะก็ดี ในวัดท่ีอยูก็ดี ในท่ีอยูพักก็ดี แลวพึงเก็บไว นั้น คว
 เครื่องหมายตามรูปหรือตามนิมิตเก็บไว แลวพึงประกาศวาส่ิงของ ของผูใดหาย ผ
 ถาเขามาในท่ีนั้น พึงสอบถามเขาวา สิ่งของของทานเปนเชนไร ถาเขาบอกรูปพร
 ถูกตอง พึงใหไป ถาบอกไมถูกตอง พึงบอกเขาวา จงคนหาเอาเอง. เมื่อจะหลีกไปจากอาวาส 
 นั้น พึงมอบไวในมือของภิกษุผูสมควรท่ีอยูในวัดนั้น แลวจงึหลีกไป ถาภิกษุผูสมควรไมม ีพึง 
 มอบไวในมือของคหบดีผูสมควรท่ีอยูในตําบลน้ัน แลวจึงหลีกไป. 
      คําวา นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องน้ัน ความวา นี้เปนมารยาทท่ีดียิ่งในเรื่องน้ัน. 
                          อนาปตติวาร 
      [๗๔๓] ภิกษุเก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของท่ีสมมติวารัตนะก็ด
 วัดท่ีอยูก็ดี ในท่ีอยูพักก็ดี แลว
 ถือวิสาสะของท่ีสมมติวารัตนะ ๑ ภิกษุถือเปนของขอยืม ๑  ภิกษุเขาใจวาเปนของบังส
 ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                        ------------- 
                     ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
                        เรื่องพระฉัพ
      [๗๔๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส



 ในท่ีชุมนุม กลาวดิรัจฉานกถามีเรื่องตางๆ คือ เรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย 

 

ุตร 
ลาวดิรัจฉานกถาเรื่องตางๆ คือ เรื่องพระราชา 

ามเลา 

สอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอเขา 
ุมนุมชน กลาวดิรัจฉานกถามีเรื่องตางๆ คือ เรื่องพระราชา ... เรื่อง 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดเขาบาน 
ีเรื่องตางๆ คือ เรื่องพระราชา ... 

แลว ... 

ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

            เรื่องภิกษุหลายรูป 
ินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท ได 

าเย็น. พวกชาวบานเห็นภิกษุเหลานั้นแลว ไดกลาวอาราธนาวา 
มีพระภาค 

 เรื่องขุนพล เรือ่งภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรือ่งนํ้า เรื่องผา เรือ่งท่ีนอน เรื่องดอกไม เรื่อง 
 ของหอม เรือ่งญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรือ่งชนบท เรื่องสตรี เรื่อง 
 สุรา เรื่องตรอก เรื่องทานํ้า เรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล
 เรื่องความเจรญิและความเส่ือม ดวยประการน้ันๆ 
      ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกพระสมณะเช้ือสายพระศากยบ
 จึงไดเขาบานในเวลาวิกาล แลวนั่งในท่ีชุมนุมชน ก
 เรื่องโจร ... เรื่องความเจริญและความเส่ือม ดวยประการน้ันๆ เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคก
 ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ... 
 ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเขาบานในเวลาวิกาลแลวนั่งในท่ี 
 ชุมนุมชน กลาวดิรัจฉานกถามีเรื่องตางๆ คือ พูดเรื่องพระราชา ... เรื่องความเจริญและความเส่ือม 
 ดวยประการน้ันๆ เลา 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรง
 บานในเวลาวิกาลแลวนั่งในท่ีช
 ความเจริญและความเส่ือม ดวยประการน้ันๆ จริงหรอื? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ในเวลาวิกาล แลวนั่งในท่ีชุมนุมชน กลาวดิรจัฉานกถาม
 เรื่องความเจรญิและความเส่ือม ดวยประการน้ันๆ เลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไป 
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใส
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๓๔. ๓. อน่ึง ภิกษุใด เขาไปสูบานในเวลาวิกาล เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพ
 ฉะนี้. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
            
      [๗๔๕] ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุหลายรูปเด
 เขาไปถึงหมูบานตําบลหน่ึงในเวล
 นิมนตเขาไปเถิด ขอรับ ภิกษุเหลานั้นรังเกียจอยูวา การเขาไปสูบานในเวลาวิกาล พระผู
 ทรงหามแลว จงึไมไดเขาไป. พวกโจรไดแยงชิงภิกษุเหลานัน้ ครั้นภิกษุเหลานั้นไปถึงพระนคร 
 สาวัตถีแลว ไดเลาเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 



                     พระพุทธานุญาตใหเขาบาน 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหอําลาแลวเขาสูบาน 

ะอนุบัญญัติ ๑ 

าย ดวยประการ 

             เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 
ูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท ไดเขาถึง 

กชาวบานเห็นภิกษุนั้นแลวไดกลาวอาราธนาวา นิมนตเขาไป 
คทรง 

วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหอําลาภิกษุท่ีมีอยู 

 

 

             เรื่องภิกษุถูกงกูัด 
ึ่งถกูงูกัด ภิกษุอีกรปูหน่ึงจะเขาไปสูบานหาไฟ 

าภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล พระผูมีพระภาค 

 ในเพราะ 

 ในเวลาวิกาลได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พร
      ๑๓๔. ๓. ก. อน่ึง ภิกษุใด ไมอําลาแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล เปน 
 ปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหล
 ฉะนี้. 
                       เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
            
      [๗๔๖] สมัยตอมา ภิกษุรูปหน่ึงเดินทางไปส
 หมูบานตําบลหน่ึงในเวลาเยน็. พว
 เถิด ขอรับ ภิกษุนั้นรังเกียจอยูวา การไมอําลาแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล พระผูมีพระภา
 หามแลว ดังน้ี จึงไมไดเขาไป พวกโจรไดแยงชิงภิกษุนั้น ครั้นภิกษุนั้นไปถึงพระนครสาวตัถี 
 แลว ไดเลาเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                       พระพุทธานุญาตพิเศษ 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลาย
 แลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาลได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๒ 
      ๑๓๔. ๓. ข. อน่ึง ภิกษุใด ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล
 เปนปาจิตตีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ
 ฉะนี้. 
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 
            
      [๗๔๗] ตอจากสมัยน้ันแล ภิกษุรูปหน
 มา แตเธอรังเกียจอยูวา การไมอําล
 ทรงหามแลว ดังน้ี จึงไมไดเขาไป แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                       พระพุทธานุญาตพิเศษ 
      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น



 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตไว ในเม่ือมีกรณียะ 

ั้นเปนรูป เปนปาจิตตีย. 

 ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

 ไมมีภิกษุท่ีตนสามารถจะอําลาแลว เขาไปสูบานได. 
ม. 

 

   ติกะปาจิตตีย 
าคัญวาเวลาวิกาล ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบาน 
น้ัน ตองอาบัติปาจิตตีย. 

วน 

จิตตีย. 

อาบัติทุกกฏ. 
อาบัติทุกกฏ. 

าบัติ. 

น้ัน ๑ อําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไป ๑ 
สูอารามอื่น ๑ ภิกษุไปสูสํานักภิกษุณี ๑ ภิกษุไปสูสํานัก 

 รีบดวนเห็นปานน้ัน ไมตองอาํลาภิกษุท่ีมีอยู เขาไปสูบานในเวลาวิกาลได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญัติ ๓ 
      ๑๓๔. ๓. ค. อน่ึง ภิกษุใด ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลา 
 วิกาล เวนไวแตกิจรีบดวนมีอยางน
                       เรื่องภิกษุถูกงูกดั จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๔๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ภิกษุท่ีช่ือวา มีอยู คือ มีภิกษุท่ีตนสามารถจะอําลาแลวเขาไปสูบานได. 
      ภิกษุท่ีช่ือวา ไมมีอยู คือ
      ท่ีช่ือวา เวลาวิกาล ไดแกเวลาเท่ียงวันแลวไป ตราบเทาถึงอรุณข้ึนมาให
      คําวา เขาไปสูบาน ความวา เมื่อเดินลวงเครื่องลอมของบานท่ีมีเครื่องลอม ตอง
 อาบัติปาจิตตีย เดินลวงอุปจารบานท่ีไมมีเครื่องลอม ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      คําวา เวนไวแตกิจรีบดวนมีอยางนั้นเปนรูป คือ เวนไวแตมีกิจจําเปนท่ีรีบดวน 
 เห็นปานน้ัน. 
                           บทภาชนีย 
                       
      [๗๔๙] เวลาวิกาล ภิกษุสํ
 เวนไวแตมีกิจรีบดวนเห็นปาน
      เวลาวิกาล ภิกษุสงสัยอยู ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบาน เวนไวแตมีกิจรีบด
 เห็นปานน้ัน ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เวลาวิกาล ภิกษุสําคัญวาในกาล ไมอําลาภิกษุท่ีมีอยูแลวเขาไปสูบาน เวนไวแตมีกิจ 
 รีบดวนเห็นปานน้ัน ตองอาบัติปา
                           ทุกะทุกกฏ 
      ในกาล ภิกษุสําคัญวาเวลาวิกาล ... ตอง
      ในกาล ภิกษุสงสัย ... ตอง
                          ไมตองอาบัติ 
      ในกาล ภิกษุสําคัญวาในกาล ... ไมตองอ
                          อนาปตติวาร 
      [๗๕๐] เขาไปสูบานเพราะมีกิจรีบดวนเหน็ปาน
 ภิกษุไมมี ไมอําลา เขาไป ๑ ไป



 เดียรถีย ๑ ไปสูโรงฉัน ๑ เดินไปตามทางอันผานบาน ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ 

ายรูป 
ุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร 

งงาคนหน่ึงปวารณาตอภกิษุท้ังหลายไววา พระคุณเจาเหลาใด 
วน 

รถ 
ขาก็ 

จึงไดไมรูจักประมาณ พากันขอกลองเข็มมาเปนจํานวนมาก ชางงาน้ีมัวทํากลองเข็มเปน 
อบ 

ั้งหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอไมรู 
 จริงหรอื? 

กษุท้ังหลาย ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันจึง 
ากมายเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น 

ี่ 

พระบัญญัติ 

ี่ใหตอยเสีย. 

 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                        ------------- 
                     ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
                        เรื่องภิกษุหล
      [๗๕๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 กบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งน้ัน ชา
 ตองการกลองเข็ม กระผมจะจัดกลองเข็มมาถวาย จึงภิกษุท้ังหลายขอกลองเข็มเขาเปนจําน
 มาก ภิกษุมีกลองเข็มขนาดยอม ก็ยังขอกลองเข็มขนาดเข่ือง ภิกษุมีกลองเข็มขนาดเข่ือง ก็ยัง 
 ขอกลองเข็มขนาดยอม ชางงามัวทํากลองเข็มเปนจํานวนมากมาถวายภิกษุท้ังหลายอยู ไมสามา
 ทําของอยางอืน่ไวสําหรับขายได แมตนเองจะประกอบอาชีพก็ไมสะดวก แมบุตรภรรยาของเ
 ลําบาก. 
      ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
 ท้ังหลาย
 จํานวนมากมาถวายพระเหลานี้อยู จึงไมเปนอันทําของอยางอื่นขายได แมตนเองจะประก
 อาชีพก็ไมสะดวก แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉน ภิกษุท้ังหลายจึงไดไมรูจกัประมาณ พากันขอกลองเข็มเขามาเปนจํานวนมากเลา แลว 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท
 จักประมาณ พากันขอกลองเข็มเขามากมาย
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิ
 ไดไมรูจักประมาณ พากันขอกลองเข็มเขามาม
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท
 เลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           
      ๑๓๕. ๔. อน่ึง ภิกษุใด ใหทํากลองเข็ม แลวดวยกระดูกก็ดี แลวดวยงาก็ดี 
 แลวดวยเขาก็ดี เปนปาจิตตีย ท
                       เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 



                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๕๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

ันวางาชาง. 

 เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียดวย 
บัติตก. 

างไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 

๑ ทําไมปายยาตา ๑ 
ิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ทศากยบุตร 
ุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
ครั้งน้ัน ทานพระอุปนันทศากยบุตรกําลังนอนอยูบน 

าก ผาน 
ะ- 

ะท่ีอยูอาศัย ครั้นแลวทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดย 

      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา กระดูก ไดแก กระดูกสัตวชนิดใดชนิดหน่ึง. 
      ท่ีช่ือวา งา ไดแกสิ่งท่ีเรียกก
      ท่ีช่ือวา เขา ไดแกเขาสัตวชนิดใดชนิดหนึ่ง. 
      บทวา ใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี
 ไดกลองเข็มมา ตองตอยใหแตกกอน จึงแสดงอา
                           บทภาชนีย 
                         จตุกกะปาจิตตีย 
      [๗๕๓] กลองเข็ม ตนทําค
      กลองเข็ม ตนทําคางไว แลวใ
      กลองเข็ม ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      กลองเข็ม ผูอื่นทําคางไว ใชผูอื่นใหทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ทุกะทุกกฏ 
      ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุไดกลองเข็มอันคนอืน่ท
                          อนาปตติวาร 
      [๗๕๔] ทําลูกดุม ๑ ทําตะบันไฟ ๑ ทําลูกถวิน ๑ ทํากลักยาตา 
 ทําฝกมีด ๑ ทําธมกรก ๑ ภิกษุว
                     รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                       --------------- 
                     ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
                     เรื่องพระอุปนัน
      [๗๕๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. 
 เตียงนอนอันสงู พอดีพระผูมพีระภาคเสด็จจาริกตามเสนาสนะ พรอมดวยภิกษุเปนอันม
 เขาไปทางท่ีอยูของทานพระอุปนันทศากยบุตร ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดแลเห็นพระผูมีพร
 *ภาคเสด็จมาแตไกลเทียวครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรเตียงนอนของขา- 
 *พระพุทธเจา พระพุทธเจาขา. 
      จึงพระผูมีพระภาคเสด็จกลับจากท่ีนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 พวกเธอพึงทราบโมฆบุรุษเพรา
 อเนกปริยาย ... แลวรับสั่งกะภกิษุท้ังหลายวา 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๓๖. ๕. อน่ึง ภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี ต่ังก็ดี ใหม พึงทําใหมีเทาเพียง 
 ๘ นิ้ว ดวยนิ้วสุคต เวนไวแตแมแครเบ้ืองตํ่า เธอทําใหลวงประมาณน้ันไป เปน 

ิภังค 
ึ้น. 

ิด คือ เตียงมีแมแครสอดเขาในขา ๑ เตียงมีแม- 
ามปู ๑ เตียงมีขาจรดแมแคร ๑. 

ื้องตํ่า คือ 

ิตตียดวย 
ดใหไดประมาณกอน จึงแสดงอาบัติตก. 

 แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

. 
ําสําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ไดเตียง ต่ังท่ีผูอื่น 
แลวใชสอย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง 

        ---------- 

ัคคีย 

 ปาจิตตีย ท่ีใหตัดเสีย. 
                    เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ. 
                          สิกขาบทว
      [๗๕๖] ท่ีช่ือวา ใหม ตรัสหมายถึงการทําข
      ท่ีช่ือวา เตียง ไดแกเตียง ๔ ชน
 *แครติดเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา ๑ เตียงมีขาดังก
      ท่ีช่ือวา ต่ัง ไดแกต่ัง ๔ ชนิด คือ ต่ังมีแมแครสอดเขาในขา ๑ ต่ังมีแมแครเนื่อง 
 เปนอันเดียวกนักับขา ๑ ต่ังมีขาดังกามปู ๑ ต่ังมีขาจรดแมแคร ๑. 
      บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใชคนอื่นทําก็ดี. 
      คําวา พึงทําใหมีเทาเพียง ๘ นิ้ว ดวยนิ้วสุคต เวนไวแตแมแครเบ
 ยกเวนแมแครเบ้ืองตํ่า. 
      ทําเองก็ดี ใชคนอื่นทําก็ดี เกินประมาณนั้น เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจ
 ไดเตียง ต่ังน้ันมา ตองตั
                           บทภาชนีย 
                         จตุกกะปาจิตตีย 
      [๗๕๗] เตียง ต่ัง ตนทําคางไว
      เตียง ต่ัง ตนทําคางไว แลวใช
      เตียง ต่ัง ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เตียง ต่ัง ผูอื่นทําคางไว ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ทุกะทุกกฏ 
      ภิกษุทําเองก็ดี ใชคนอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ
      ภิกษุไดเตียง ต่ังท่ีคนอื่นท
                          อนาปตติวาร 
      [๗๕๘] ทําเตียง ต่ังไดประมาณ ๑ ทําเตียง ต่ังหยอนกวาประมาณ ๑
 ทําเกินประมาณมาตัดเสียกอน
 อาบัติแล. 
                     รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                  
                     ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
                        เรื่องพระฉัพพ



      [๗๕๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียใหทําเตียงบาง ต่ังบาง ยัดดวย 

 ไฉน 

าววา พวกเธอใหทํา 
ิงหรอื? 

าบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใหทํา 

งพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 

    สิกขาบทวิภังค 
ูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

เดียวกันกับขา ๑ เตียงมีขาดังกามปู ๑ เตียงมีขาจรดแมแคร ๑. 
 

น จึงแสดงอาบัติตก. 

 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 นุน พวกชาวบานเท่ียวไปทางวิหารเห็นเขาแลว ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
 พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดใหทําเตียงบาง ต่ังบาง ยัดดวยนุน เหมือนพวกคฤหัสถ 
 ผูบริโภคกามเลา ภิกษุท้ังหลาย ไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา 
 ภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใหทําเตียง 
 บาง ต่ังบาง ยัดดวยนุนเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ข
 เตียงบาง ต่ังบาง ยัดดวยนุน จร
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกข
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 เตียงบาง ต่ังบาง ยัดดวยนุนเลา การกระทําขอ
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๓๗. ๖. อน่ึง ภิกษุใด ใหทําเตียงก็ดี ต่ังก็ดี เปนของหุมนุน เปนปาจิตตีย 
 ท่ีใหรื้อเสีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                      
      [๗๖๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา เตียง ไดแกเตียง ๔ ชนิด คือ เตียงมีแมแครสอดเขาในขา ๑ เตียงมีแม- 
 *แครติดเนื่องเปนอัน
      ท่ีช่ือวา ต่ัง ไดแกต่ัง ๔ ชนิด คือ ต่ังมีแมแครสอดเขาในขา ๑ ต่ังมีแมแครติดเนื่อง
 เปนอันเดียวกนักับขา ๑ ต่ังมีขาดังกามปู ๑ ต่ังมีขาจรดแมแคร ๑. 
      ท่ีช่ือวา นุน ไดแกนุน ๓ ชนิด คือ นุนเกิดจากตนไม ๑ นุนเกิดจากเถาวัลย ๑ 
 นุนเกิดจากดอกหญาเลา ๑. 
      บทวา ใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตีย 
 ดวยไดของมา ตองรือ้เสียกอ
                           บทภาชนีย 
                         จตุกกะปาจิตตีย 



      [๗๖๑] เตียง ต่ัง ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 

ําถุงบาตร ๑ ทํา 
ียง ต่ังท่ีผูอื่นทําสําเร็จแลวมาทําลายกอนใชสอย ๑ ภิกษุวิกล- 

ุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาสําหรับนั่งแก 

 จงึใชผา 

า พวกเธอใชผา 
รือ? 

ิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใชผาปู 

ั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 

 คืบ โดยกวางคืบครึ่ง ดวยคืบสุคต เธอทําใหลวง 

วยประการ 

      เตียง ต่ัง ตนทําคางไว แลวใช
      เตียง ต่ัง คนอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      เตียง ต่ัง คนอื่นทําคางไว ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ทุกะทุกกฏ 
      ทําเองก็ดี ใชคนอื่นทําก็ดี เพ่ือประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไดเตียง ต่ังท่ีคนอื่นทําสําเ
                          อนาปตติวาร 
      [๗๖๒] ทําสายรัดเขา ๑ ทําประคตเอว ๑ ทําสายโยกบาตร ๑ ท
 ผากรองน้ํา ๑ ทําหมอน ๑ ไดเต
 *จริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                     ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๗๖๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ภิกษุท้ังหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาสําหรับนั่งแลว
 สําหรับนั่งไมมีประมาณ ใหหอยลงขางหนาบาง ขางหลังบาง แหงเตียงบาง แหงต่ังบาง 
 บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดใช 
 ผาสําหรับนั่งไมมีประมาณเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาวว
 สําหรับนั่งไมมีประมาณ จริงห
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติส
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 นั่งไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกเธอน
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๓๘. ๗. ก. อน่ึง ภิกษุผูใหทําผาสําหรับนั่ง ตองใหทําใหไดประมาณ นี้ 
 ประมาณในคําน้ัน โดยยาว ๒
 ประมาณน้ันไป เปนปาจิตตีย ท่ีใหตัดเสีย. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ด



 ฉะนี้. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                         เรื่องพระอุทาย ี

ุทายีเปนผูมีรางกายใหญ ทานปูผาสําหรับนั่งลงตรง 
 แลวนั่งดึงออกอยูโดยรอบ พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระ 

ง แกภิกษุท้ังหลายเลก็เกินไป. 

เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตชายแหงผาสําหรบัน่ัง 

ุบัญญัติ 

 โดยกวางคืบครึ่ง ชายคืบหน่ึง ดวยคืบสุคต 

แกผาท่ีเขาเรียกกันวาผามีชาย. 
ผูอื่นทําก็ดี ตองใหทําใหไดประมาณ นี้ประมาณใน 

็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี 
ึงตัด 

าจิตตีย 
ําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 

      [๗๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระอ
 เบ้ืองพระพักตรพระผูมีพระภาค
 อุทายีในขณะน้ันวา ดูกรอุทายี เพราะเหตุไร เธอปูผาสําหรับนั่งแลว จึงดึงออกโดยรอบ 
 เหมือนชางหนังเกาเลา. 
      ทานพระอุทายีกราบทูลวา จริงด่ังพระดํารัส พระพุทธเจาขา เพราะพระผูมีพระภาค 
 ทรงอนุญาตผาสําหรับนั่
                       พระพุทธานุญาตพิเศษ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะ
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลาย
 เพิ่มอีกคืบหน่ึง. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระอน
      ๑๓๘. ๗. ข. อน่ึง ภิกษุผูใหทําผาสําหรับนั่ง พึงใหทําใหไดประมาณ นี้ 
 ประมาณในคําน้ัน โดยยาว ๒ คืบ
 เธอทําใหลวงประมาณน้ันไป เปนปาจิตตีย ท่ีใหตัดเสีย. 
                        เรื่องพระอุทายี จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๖๕] ท่ีช่ือวา ผาสําหรับนั่ง ได
      บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ให
 คําน้ัน โดยยาว ๒ คืบ โดยกวางคืบครึ่ง ชายคืบหน่ึง ดวยคืบสุคต ทําเองก
 ใหเกินประมาณนั้นไป เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียดวยไดผาสําหรบันั่งน้ันมา พ
 กอนจึงแสดงอาบัติตก. 
                           บทภาชนีย 
                         จตุกกะป
      [๗๖๖] ผาสําหรับนั่ง ตนท
      ผาสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ให
      ผาสําหรับนั่ง ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ผาสําหรับนั่ง ผูอื่นทําคางไว ใหผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                            ทุกะทุกกฏ 
      ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไดผาสําหรับนั่งท่ีผูอื่นทําส



                          อนาปตติวาร 
      [๗๖๗] ภิกษุทําผาสําหรับนั่งไดประมาณ ๑ ทําผาสําหรับน่ังหยอนกวาประมาณ ๑ ได 

ลวเกินประมาณมาตัดเสียแลวใชสอย ๑ ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทํา 
ต ๑ 

 ๘ 

ุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาปดฝแกภิกษุ 

ดฝไมมี 

ัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอใชผา 

ัติสิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใชผาปด 

 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไม 

 ๒ คืบ ดวยคืบสุคต เธอใหลวงประมาณน้ันไป เปน 

ทวิภังค 
รงอนุญาตแกภิกษุอาพาธ เปนฝ เปนสุกใส 

เปรอะเปอน หรือเปนฝดาด ท่ีใตสะดือลงไป เหนือหัวเขาข้ึนมา 

๔ คืบ โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต. 

 ผาสําหรับนั่ง ท่ีผูอื่นทําสําเร็จแ
 เปนผาปูพื้นก็ดี ทําเปนมานก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี ทําเปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริ
 ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                     รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                     ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๗๖๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ท้ังหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาปดฝแลว จึงใชผาป
 ประมาณ ปลอยเลื้อยไปขางหนาบาง ขางหลังบาง เท่ียวไป บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็ 
 เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดใชผาปดฝไมมีประมาณเลา แลว 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉ
 ปดฝไมมีประมาณ จริงหรือ? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญ
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ฝไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกเธอนั่น
 เลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๓๙. ๘. อน่ึง ภิกษุผูใหทําผาปดฝ พึงใหทําใหไดประมาณ นี้ประมาณใน 
 คําน้ัน โดยยาว ๔ คืบ โดยกวาง
 ปาจิตตีย ท่ีใหตัดเสีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                         สิกขาบ
      [๗๖๙] ท่ีช่ือวา ผาปดฝ ไดแกผาท่ีท
 เปนโรคอันมีน้ําหนอง น้ําเหลอืง
 เพื่อจะไดใชปดแผล. 
      บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี ตองใหทําใหไดประมาณ นี้ประมาณ 
 ในคําน้ัน คือ โดยยาว 



      ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี ลวงประมาณน้ันไป เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียดวย 

ไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

ีย. 

วมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ๑ ไดผาปดฝท่ีผูอื่น 
ชสอย ๑ ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทําเปนผาปูพื้นก็ดี ทําเปนผามาน 

นวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 

พุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
าวัตถี. ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบนํ้าฝนแกภิกษุ 

ั้งหลายแลว 

ั้งหลาย ขาววา พวกเธอใชผา 
รือ? 

ิกขาบท 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใชผาอาบ 

อน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียัง 

 ไดผาน้ันมา พึงตัดเสีย แลวจึงแสดงอาบัติตก. 
                           บทภาชนีย 
                         จตุกกะปาจิตตีย 
      [๗๗๐] ผาปดฝ ตนทําคาง
      ผาปดฝ ตนทําคางไว แลวใชผ
      ผาปดฝ ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ผาปดฝ ผูอื่นทําคางไว ภิกษุใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตต
                           ทุกะทุกกฏ 
      ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุไดผาปดฝท่ีผูอื่นทําไ
                          อนาปตติวาร 
      [๗๗๑] ทําผาปดฝไดประมาณ ๑ ทําผาปดฝใหหยอนกวาประมาณ
 ทําไวเกินประมาณมาตัดแลวใ
 ก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี ทําเปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 
 ไมตองอาบัติแล. 
                     รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                     ๙. รต
                        เรื่องพระฉัพพัคคีย 
      [๗๗๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาค
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ท้ังหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบนํ้าฝนแกภิกษุท
 จึงใชผาอาบนํ้าฝนไมมีประมาณ ปลอยเลื้อยลงขางหนาบาง ขางหลังบาง เท่ียวไป บรรดาภิกษุ 
 ท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดนุงผาอาบน้ําฝน 
 ไมมีประมาณเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท
 อาบน้ําฝนไมมีประมาณ จริงห
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติส
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 น้ําฝนไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกเธ
 ไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 



                           พระบัญญัติ 
      ๑๔๐. ๙. อน่ึง ภิกษุผูใหทําผาอาบนํ้าฝน พึงใหทําใหไดประมาณ นี้ 
 ประมาณในคําน้ัน โดยยาว ๖ คืบ โดยกวาง ๒ คืบครึ่ง ดวยคืบสุคต เธอทําให 

ผาท่ีทรงอนุญาตใหใชได ๔ เดือนแหงฤดูฝน. 
ผูอื่นทําก็ดี ตองใหทําใหไดประมาณ นี้ประมาณ 

ตีย 

ทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
วใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

นทําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 

กวาประมาณ ๑ ไดผาอาบ- 
มาตัดแลวใชสอย ๑ ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทําเปนผาปูพื้นก็ดี ทําเปน 

 

--------- 

ะ 
ุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

าวัตถี. ครั้งน้ัน ทานพระนันทะโอรสพระมาตุจฉาของพระผูมี- 
จีวรเทาจีวร 

 ลวงประมาณน้ัน เปนปาจิตตีย มีอันใหตัดเสีย. 
                       เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๗๓] ท่ีช่ือวา ผาอาบนํ้าฝน ไดแก
      บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ให
 ในคําน้ัน คือ โดยยาว ๖ คืบ โดยกวาง ๒ คืบครึ่ง ดวยคืบสุคต. 
      ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี ใหลวงประมาณน้ันไป เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิต
 ดวยไดผาน้ันมา พึงตัดเสีย แลวจึงแสดงอาบัติตก. 
                           บทภาชนีย 
                         จตุกกะปาจิตตีย 
      [๗๗๔] ผาอาบน้ําฝน ตน
      ผาอาบนํ้าฝน ตนทําคางไว แล
      ผาอาบนํ้าฝน ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      ผาอาบนํ้าฝน ผูอื่นทําคางไว ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                           ทุกะทุกกฏ 
      ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุไดผาอาบนํ้าฝนท่ีผูอื่
                          อนาปตติวาร 
      [๗๗๕] ทําผาอาบนํ้าฝนไดประมาณ ๑ ทําผาอาบนํ้าฝนหยอน
 *น้ําฝนท่ีผูอื่นทําเกินประมาณ
 ผามานก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี ทําเปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑
 ไมตองอาบัติแล. 
                     รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                         ---
                    ๙. รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
                         เรื่องพระนันท
      [๗๗๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 อนาบิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 *พระภาค เปนผูทรงโฉม เปนท่ีตองตาตองใจ ตํ่ากวาพระผูมีพระภาค ๔ องคุลี ทานทรง
 พระสุคต ภิกษุเถระไดเห็นทานพระนันทะมาแตไกล ครั้นแลวลุกจากอาสนะสําคัญวา พระผูมี- 
 *พระภาคเสด็จมา ทานพระนันทะเขามาใกลจึงจําได แลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 



 ทานพระนันทะจึงไดทรงจีวรเทาจีวรของพระสุคตเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระนันทะวา ดูกรนันทะ ขาววา เธอทรงจวีรเทาจวีร 
 สุคต จริงหรือ? 
      ทานพระนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 

ทะ ไฉนเธอจึงไดทรงจีวรเทาจีวรของสุคต 
เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ 

มาณแหงสุคตจีวรของพระสคุตในคําน้ัน โดยยาว 

า ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

ําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตีย 

 แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
ทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 

มาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ. 

็จแลวมาตัดเสียแลวใชสอย ๑ 
ผาปูพื้นก็ดี ทําเปนผามานก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี ทําเปน 

      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรนัน
 เลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ
 ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๔๑. ๑๐. อน่ึง ภิกษุใด ใหทําจีวรมีประมาณเทาสุคตจีวร หรือยิ่งกวา เปน 
 ปาจิตตีย มีอันใหตัดเสีย นี้ประ
 ๙ คืบ โดยกวาง ๖ คืบ ดวยคืบสุคต นี้ประมาณแหงสุคตจีวรของพระสุคต. 
                        เรื่องพระนันทะ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๗๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความว
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา มีประมาณเทาสุคตจีวร คือ โดยยาว ๙ คืบ โดยกวาง ๖ คืบ ดวยคืบสุคต. 
      บทวา ใหทํา คือ ท
 ดวยไดจีวรมา พึงตัดเสีย แลวจึงแสดงอาบัติตก. 
                           บทภาชนีย 
                         จตุกกะปาจิตตีย 
      [๗๗๘] จีวร ตนทําคางไว
      จีวร ตนทําคางไว แลวใชผูอื่น
      จีวร ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
      จีวร ผูอื่นทําคางไว ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย. 
                            ทุกะทุกกฏ 
      ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ไดจีวรท่ีผูอืน่ทําสําเร็จแลว
                          อนาปตติวาร 
      [๗๗๙] ทําจีวรหยอนกวาประมาณ ๑ ไดจีวรท่ีผูอืน่ทําสําเร
 ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทําเปน



 ปลอกหมอนกด็ี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    รตนวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                      ปาจิตตีย วรรคท่ี ๙ จบ. 
                        หัวขอประจําเรือ่ง 
      ๑. อันเตปุรสิกขาบท                วาดวยการเขาสูพระราชฐาน 

าดวยการเก็บรตนะ 
าวิกาล 

็ม 

 
 

จีวร. 

ข้ึนแสดงแลวแล 
ยในธรรม คือ ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบทนั้นวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิ 

อถาม 

ือปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทเหลาน้ีแล มาสูอุเทศ 
ทท่ี ๑ 

ุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของอนาถ- 
ี ครั้งน้ัน ภิกษุณีรูปหน่ึงเท่ียวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี 

ษา 

ี่ ๔ 

      ๒. รตนสิกขาบท                   ว
      ๓. วิกาเลคามปเวสนสิกขาบท         วาดวยการเขาบานในเวล
      ๔. สูจิฆรสิกขาบท                  วาดวยการทํากลองเข
      ๕. มัญจสิกขาบท                   วาดวยเตียงต่ังเกินประมาณ 
      ๖. ตูโลนัทธสิกขาบท                วาดวยเตียงต่ังยัดนุน 
      ๗. นิสีทนสิกขาบท                  วาดวยการทําผาสําหรับนั่ง 
      ๘. กัณฑุปฏิจฉาทีสิกขาบท             วาดวยการทําผาปดฝ
      ๙. วัสสิกสาฏิกสิกขาบท              วาดวยการทําผาอาบนํ้าฝน
     ๑๐. สุคตจีวรสิกขาบท                วาดวยการทําจีวรเทาสุคต
                            บทสรุป 
      [๗๘๐] ทานท้ังหลาย ธรรมคือปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท ขาพเจายก
 ขาพเจาขอถามทานท้ังหลา
 แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรอื ขาพเจาข
 แมครั้งท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรอื? ทานท้ังหลายเปนผูบรสิุทธ์ิแลวในธรรม คือ 
 ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบทนี้ เหตุนั้นจึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้. 
                         ปาจิตติยกัณฑ จบ. 
                          ---------- 
                         ปาฏิเทสนียกัณฑ 
      ทานท้ังหลาย ก็ธรรมค
                     ปาฏิเทสนียะ สิกขาบ
                        เรื่องภิกษุณีรูปหน่ึง 
      [๗๘๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถ
 เวลากลับ พบภิกษุรูปหน่ึงแลวไดกลาวคําน้ีวา ขาแตพระคุณเจา นิมนตพระคุณเจาโปรดรับภิก
 ภิกษุนั้นกลาววา ดีละ นองหญิงแลวไดรับภกิษาไปท้ังหมด ครั้นเวลาเท่ียงใกลเขาไป ภิกษุณีนั้น 
 ไมอาจไปเท่ียวบิณฑบาตได จึงอดอาหาร ครั้นตอมาวันท่ี ๒ ... ตอมาวันท่ี ๓ ภิกษุณีนั้นเท่ียวไป 
 บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เวลากลับพบภิกษุรูปนั้นแลวไดกลาวคําน้ีวา ขาแตพระคุณเจา 
 นิมนตพระคุณเจาโปรดรับภิกษา ภิกษุนั้นกลาววา ดีละ นองหญิง แลวรับภกิษาไปท้ังหมด 
 ครั้นเวลาเท่ียงใกลเขาไป ภิกษุณีนั้นไมอาจไปเท่ียวบิณฑบาตได จึงอดอาหาร ครั้นตอมาวนัท



 ภิกษุณีนั้นเดินซวนเซไปตามถนน เศรษฐีคหบดีข้ึนรถสวนทางมา ไดกลาวคําน้ีกะภิกษุณีนั้นวา 

ี 
ือน แลวเพงโทษ 
เพราะ 

 

นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอรับอามิสจากมือภิกษุณี 

ิกษุ ภิกษุณีนั้นเปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ 

ิเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ภิกษุผูมิใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา 
ี ของภิกษุณีผูมิใชญาติ ไฉนเธอจึงไดรับอามิส 

ง 

และสูละแวกบาน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี อันภกิษุนั้นพึง 
สดง 

  สิกขาบทวิภังค 
ูใด คือ ผูเชนใด ... 

ิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ช่ือวา ภิกษุ ท่ีทรง 

 นิมนตหลีกไปหนอยแมเจา ภกิษุณีนั้นหลีกหลบลมลงในท่ีนั้นเอง เศรษฐีคหบดีไดขอขมาโทษ 
 ภิกษุณีนั้นวา ขาแตแมเจา ขอทานโปรดอดโทษแกขาพเจาท่ีทําใหทานลมลง เจาขา. 
      ภิกษุณีตอบวา ดูกรคหบดี ทานไมไดทําใหฉันลม ฉันเองตางหากท่ีมีกําลังนอย. 
      เศรษฐีคหบดีถามวา ขาแตแมเจา ก็เพราะเหตุไรเลา แมเจาจึงมีกําลังนอย จึงภิกษุณ
 นั้นไดแจงเรื่องน้ันใหเศรษฐีคหบดีทราบ เศรษฐีคหบดีจึงนําภิกษุณีนั้นไปใหฉันท่ีเร
 ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาผูเจริญท้ังหลาย จึงไดรับอามิสจากมือภิกษุณีเลา 
 มาตุคามมีลาภอัตคัด ภิกษุท้ังหลายไดยินเศรษฐีคหบดีเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ี 
 เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดรับอามสิจากมือภิกษุณีเลา
 แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปน้ั
 จริงหรอื? 
      ภิกษุรูปนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
      ภ. ดูกรภ
      ภิ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงต
 อันสมควรหรอืไมสมควร ของท่ีมีอยูหรอืไมม
 จากมือภิกษุณีผูมิใชญาติเลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียั
 ไมเลื่อมใส หรอืเพ่ือความเลือ่มใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๔๒. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมอืของตน จากมือ 
 ของภิกษุณีผูมิใชญาติ ผูเขาไป
 แสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแ
 คืนธรรมนั้น. 
                       เรื่องภิกษุณีรูปหน่ึง จบ. 
                        
      [๗๘๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผ
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภ
 ประสงคในอรรถน้ี. 
      ท่ีช่ือวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเน่ืองถึงกันทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอดเจ็ด- 
 *ช่ัวบุรพชนก. 



      ท่ีช่ือวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆสองฝาย. 
      ท่ีช่ือวา ละแวกบาน ไดแก ถนน ตรอกตัน ทางสามแยก เรือนตระกูล. 

ิก และยาวชีวิก 

องอาบัติ 
ุกๆ คํากลืน. 

ียะ 
ัญวามิใชญาติ รับของเค้ียวก็ด ีของฉันก็ดี ดวยมือของตน 
าไปแลวสูละแวกบาน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติ 

าติ ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาทิเทสนียะ. 
 

ท่ีเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เพื่อทําเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ 
ืน. 

ัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน. 

บัติ. 

ิไดถวายเอง ๑ เก็บวางไว 
ํานักภิกษุณี ๑ ในสํานักเดียรถีย ๑ ในโรงฉัน ๑ นําออกจาก 

ัน 
แล. 

      ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ ยกโภชนะท้ังหา ยามกาลิก สัตตาหกาล
 นอกจากน้ีช่ือวาของเค้ียว. 
      ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแก โภชนะท้ังหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ 
 ปลา ๑ เนื้อ ๑. 
      ภิกษุรับประเคนไวดวยหมายใจวา จักเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืน ต
 ปาฏิเทสนียะ ท
                           บทภาชนีย 
                         ติกปาฏิเทสน
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําค
 จากมือของภิกษุณีผูมิใชญาติ ผูเข
 ปาฏิเทสนียะ. 
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัยอยู รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตนจากมือ 
 ภิกษุณีผูมิใชญ
      ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ รับของเค้ียวก็ด ีของฉันก็ดี ดวยมือของตน
 จากมือของภิกษุณีผูมิใชญาติ ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติ 
 ปาฏิเทสนียะ. 
                           จตุกกทุกกฏ 
      ภิกษุรับของ
 กลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากล
      ภิกษุรับ ... จากมือของภิกษุณีผูอุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว ดวยต้ังใจวา จักเค้ียว 
 จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืน ตองอาบ
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัติ 
      ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอา
                          อนาปตติวาร 
      [๗๘๓] ภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ ภิกษุณีผูมิใชญาติสั่งใหถวาย ม
 ถวาย ๑ ถวายในอาราม ๑ ในส
 บานแลวถวาย ๑ ถวายยามกาลกิ สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ดวยคําวา เมื่อปจจัยมอียู นิมนตฉ
 ได ๑ สิกขมานาถวาย ๑ สามเณรีถวาย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภกิษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติ
                    ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                          ---------- 



                     ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๒ 
                        เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย 

ุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน 
เขตพระนครราชคฤห. ครั้งน้ัน ภิกษุท้ังหลายรับนิมนตฉัน 

กงท่ี 

ูมี 

ีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอไมหาม 
ยู จรงิหรอื? 

 
ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไมหาม 

กเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชน 

 
งคนี้ จงถวายขาวในองคนี้ ภิกษุท้ังหลายน้ันพึงรุกราน 

หน่ึง 

ิมนตฉันอยูในสกุล ความวา ท่ีช่ือวาสกุล 
ริย ตระกูลพราหมณ ตระกูลแพศย ตระกูลศูทร. 

นี้ 
วมคบกัน เปนผูรวม 

      [๗๘๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 สถานท่ีพระราชทานเหยื่อแกกระแต 
 ในสกุล มีภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียมายืนบงการใหเขาถวายของแกพระฉัพพัคคียวา จงถวายแ
 ทานองคนี้ จงถวายขาวท่ีทานองคนี้ พวกพระฉัพพัคคียไดฉันตามความตองการ ภิกษุเหลาอื่น 
 ฉันไมไดดังจิตประสงค บรรดาภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไมหามปรามภิกษุณีฉัพพัคคียผูบงการเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผ
 พระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูม
 ปรามภิกษุณีท้ังหลายผูบงการอ
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ปรามภิกษุณีผูบงการอยูเลา การกระทําของพว
 ท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเล่ือมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๔๓. ๒. อน่ึง ภิกษุท้ังหลายรับนิมนตฉันอยูในสกุล ถาภกิษุณีมายืนสั่งเสีย
 อยูในท่ีนั้นวา จงถวายแกงในอ
 ภิกษุณีนั้นวา นองหญิง เธอจงหลีกไปเสีย ตลอดเวลาท่ีภิกษุฉันอยู ถาภิกษุแมรูป
 ไมกลาวออกไป เพื่อจะรุกรานภิกษุณีนั้นวา นองหญิง เธอจงหลีกไปเสีย ตลอดเวลา 
 ท่ีภิกษุฉันอยู ภกิษุเหลานั้นพึงแสดงคืนวา แนะเธอ พวกฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปน 
 ท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
                      เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๘๕] คําวา อนึ่ง ภิกษุท้ังหลายรับน
 ไดแกตระกูล ๔ คือ ตระกูลกษัต
      คําวา รับนิมนตฉันอยู คือ รับนิมนตฉันโภชนะท้ังหา อยางใดอยางหน่ึง. 
      ท่ีช่ือวา ภิกษุณี ไดแกสตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆสองฝาย. 
      ท่ีช่ือวา ผูสั่งเสียอยู คือ บงการวา จงถวายแกงในองคนี้ จงถวายขาวในองค
 ดังน้ี ตามความท่ีเปนมิตรกัน เปนเพื่อนรวมเห็นกัน เปนเพื่อนร
 อุปชฌายกัน เปนผูรวมอาจารยกัน นี้ช่ือวา ผูสั่งเสียอยู. 



      คําวา อันภิกษุท้ังหลายน้ัน ไดแก ภิกษุท่ีฉันอยู. 
      คําวา ภิกษุณีนั้น ไดแก ภิกษุณีผูสั่งเสียนั้น. 
      ภิกษุท้ังหลายน้ัน พึงรุกรานภิกษุณีนั้นวา นองหญิง เธอจงหลีกไปจนกวาภิกษุท้ังหลาย 

ยหวงัวาจักเค้ียว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. กลืน 

ั่งเสียอยู ภิกษุสําคัญวาภิกษุณีผูอุปสัมบันไมหามปราม 

ะ. 
สียอยู ภิกษุสําคัญวาเปนภิกษุณีอนุปสัมบัน ไมหามปราม ตอง 

ลวในสงฆฝายเดียวสั่งเสียอยู ภิกษุไมหามปราม ตองอาบัติทุกกฏ. 
ั่งเสียอยู ภิกษุสําคัญวาเปนภิกษุณีผูอุปสัมบัน ไมหามปราม 

ตองอาบัติ 
 

ุณีสั่งใหถวายภัตตาหารของตน มิไดถวายเอง ๑ ถวายภัตตาหารของ 
ัตตาหารท่ีเขาไมไดถวาย ๑ สั่งใหเขาถวายในภิกษุท่ีเขา 

ย ๑ 

       ------------ 

หนึ่ง 
ุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 

สาวัตถี ครั้งน้ัน ในพระนครสาวัตถี มีตระกูลหนึ่งเปน 
ะของ 
างคราว 

 จะฉันเสร็จ ถาภิกษุแมรูปหน่ึงไมรุกราน รับดว
 ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน. 
                           บทภาชนีย 
                         ติกปาฏิเทสนียะ 
      [๗๘๖] ภิกษุณีผูอุปสัมบันส
 ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 
      ภิกษุณีผูอุปสัมบันสั่งเสียอยู ภิกษุมีความสงสัย ไมหามปราม ตองอาบัติปาฏิเทสนีย
      ภิกษุณีผูอุปสัมบันสั่งเ
 อาบัติปาฏิเทสนียะ. 
                            ติกทุกกฏ 
      สตรีผูอุปสมบทแ
      ภิกษุณีผูเปนอนุปสัมบันส
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ภิกษุณีผูเปนอนุปสัมบันสั่งเสียอยู ภิกษุมีความสงสัย ไมหามปราม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไม
      ภิกษุณีผูเปนอนุปสัมบันสั่งเสียอยู ภิกษุสําคัญวาเปนภิกษุณีผูอนุปสัมบัน ไมหามปราม
 ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๗๘๗] ภิกษ
 ผูอื่น มิไดสั่งใหถวาย ๑ สั่งใหถวายภ
 ไมไดถวาย ๑ สั่งใหถวายเทาๆ กันแกภิกษุทุกรูป ๑ สิกขมานาส่ังเสีย ๑ สามเณรีสั่งเสี
 เวนโภชนะหา อาหารทุกอยางไมเปนอาบัติ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง 
 อาบัติแล. 
                    ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                  
                     ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๓ 
                         เรื่องตระกูล
      [๗๘๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนคร
 ตระกูลท่ีเลื่อมใส ท้ังสองสามีภรรยาเจริญดวยศรัทธา แตหยอนดวยโภคทรพัย เขาไดสล
 เค้ียวของฉันอนัเปนอาหารมื้อเชา ซึ่งบังเกิดในตระกูลน้ันท้ังหมด แกภิกษุท้ังหลายแลว บ



 ถึงกับอดอาหารอยู. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระ 
 ศากยบุตรจึงไดรับอาหารไมรูจักประมาณ สามีภรรยาคูนี้ไดถวายแกสมณะเหลาน้ีแลว บางคราว 
 ถึงกับอดอาหารอยู ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงได 
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                       พระพุทธานุญาตพิเศษ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 

วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตระกูลใดเจริญดวยศรัทธา แต 
ติยกรรม 

ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังน้ี:- 
กขสมมติ 

งฆถึงท่ีแลว สงฆพึงใหสมมติวาเปนเสกขะแก 

ติวาเปนเสกขะแกตระกูลมีช่ือนี้ การใหสมมติวาเปน 
ผูใด 

ความน้ีไวดวยอยางนี ้

ั้น ดวยมือของตน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนั้นพึง 
 ฉัน 

วยประการ 

            เรื่องภิกษุหลายรูป 
ครสาวัตถีมีงานมหรสพ พวกชาวบานนิมนต 

ก็ไดนิมนตภิกษุท้ังหลายไปฉัน ภิกษุท้ังหลายไมรับนิมนต 
แลวเค้ียวฉัน 

 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลาย
 หยอนดวยโภคทรัพย เราอนุญาตใหสมมติวาเปนเสกขะแกตระกูลเห็นปานน้ันดวยญัตติทุ
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพึงใหเสกขะสมมติอยางนี้. 
                           เสกขสมมติ 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ
                      กรรมวาจาใหเส
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ตระกูลมีช่ือนี้เจริญดวยศรัทธา แตหยอน 
 ดวยโภคสมบัติ ถาความพรอมพรั่งของส
 ตระกูลมีช่ือนี้ นี่เปนญัตติ. 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ตระกูลมีช่ือนี้เจริญดวยศรัทธา แตหยอน 
 ดวยโภคสมบัติ สงฆใหสมม
 เสกขะแกตระกูลมีช่ือนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
 ทานผูนั้นพึงพูด. 
      การใหสมมติวาเปนเสกขะ สงฆใหแลวแกตระกูลมีช่ือนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงน่ิง ขาพเจาทรง
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๔๔. ๓. ก. อน่ึง ภิกษุใด รับของเค้ียวก็ด ีของฉันก็ดี ในสกุลท่ีสงฆ 
 สมมติวาเปนเสกขะเห็นปานน
 แสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน
 แสดงคืนธรรมนั้น. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ด
 ฉะนี้. 
                       เรื่องตระกูลหนึง่ จบ. 
            
      [๗๘๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระน
 ภิกษุท้ังหลายไปฉัน แมตระกูลนั้น
 รังเกียจอยูวา การรับของเค้ียวของฉันในตระกูลท่ีสมมติวาเปนเสกขะ ดวยมือของตน



 พระผูมีพระภาคทรงหามแลว เขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พวกเราจะมีชีวิตอยูไปทําไม 

เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอันทายก 

ัติ ๑ 

นเสกขะเห็นปานน้ัน ดวยมือของตน แลวเค้ียวก็ด ี
าย ควรจะ 

ระการ 

             เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 
ุรูปหน่ึงเปนกุลุปกะของตระกูลนั้น ครั้นเวลาเชา 

ีวรเดินผานเขาไปในตระกูลนั้น ครั้นถึงแลวจึงน่ังบนอาสนะท่ี 
า นิมนต 

 

พราะเหตุ 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธรับ 

           พระอนุบัญญัติ ๒ 

ลายท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะเห็นปานน้ัน ดวยมือ 

 เพราะพระคุณเจาท้ังหลายไมรบันิมนตฉันของพวกเรา ภิกษุท้ังหลายไดยินเขาเพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                       พระพุทธานุญาตพิเศษ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะ
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลาย
 นิมนตแลว รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ดวยมือ 
 ของตนแลว เค้ียวฉันได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                         พระอนุบัญญ
      ๑๔๔. ๓. ข. อน่ึง ภิกษุใด ไมไดรับนิมนตกอน รับของเค้ียวก็ดี ของ 
 ฉันก็ดี ในตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเป
 ฉันก็ดี ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบ
 แสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนัน้. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยป
 ฉะนี้. 
                       เรื่องภิกษุหลายรูป จบ. 
            
      [๗๙๐] โดยสมัยตอจากนั้นแล ภิกษ
 เธอครองอันตรวาสกแลวถือบาตจ
 เขาจัดถวาย ภิกษุนั้นเกิดอาพาธในทันใด จึงชาวบานเหลาน้ันไดกลาวอาราธนาภิกษุนั้นว
 ฉันเถิดขอรับ ภิกษุนั้นไมรับนิมนต รังเกียจอยูวา ภิกษุผูอันทายกไมไดนิมนตไวกอน รับของเค้ียว
 ของฉันในตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะดวยมือของตน แลวเค้ียวฉัน พระผูมีพระภาคทรง 
 หามแลว ดังน้ีแลวไมอาจไปบิณฑบาต ไดอดอาหารแลว ครั้นหายจากอาพาธแลว เธอไดไปสู 
 อารามแจงเรือ่งน้ันแกภิกษุท้ังหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                       พระพุทธานุญาตพิเศษ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเ
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลาย
 ของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลท่ีสงฆสมมติวา เปนเสกขะ ดวยมือของตน แลวเค้ียว 
 ฉันได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
              
      ๑๔๔. ๓. ค. อน่ึง ภิกษุใด ไมไดรับนิมนตกอน มิใชผูอาพาธ รับของ 
 เค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลท้ังห



 ของตน แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ภกิษุนั้นพึงแสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ 

าเปนเสกขะ ความวา ตระกูลท่ีช่ือวาอนัสงฆ 
ลท่ีเจริญดวยศรัทธา แตหยอนดวยโภคสมบัติ ไดรับสมมติ 

ษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ... นี้ ช่ือวา ภิกษุ 

็น 
. 

 ุ
นต นี้ช่ือวาไมไดรับนมินตไว. 

 

ตได. 
ลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก 

วา จักเค้ียว 
ัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน. 

มติวาเปนเสกขะ ภิกษุสําคัญวาเปนตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปน 
 รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน แลว 

 แลวเค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 
กขะ 

 ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น. 
                       เรื่องภิกษุรูปหน่ึง จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      [๗๙๑] คําวา ตระกูลท่ีสงฆสมมติว
 สมมติวาเปนเสกขะ ไดแกตระกู
 ดวยญัตติทุติยกรรมวาเปนเสกขะ. 
      บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิก
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ในตระกูลท้ังหลายท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ไดแกตระกูลท้ังหลาย เห
 ปานน้ัน ท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ
      ท่ีช่ือวา ไมไดรับนิมนตไว คือเขาไมไดนิมนตเพื่อฉันในวันนี้ หรอืพรุงน้ีไว ภิกษ
 เดินผานอุปจารเรือนเขาไป เขาจึงนิม
      ท่ีช่ือวา ไดรับนิมนต คือ เขานิมนตเพื่อฉันในวันนี้หรือพรุงน้ีไว ภิกษุมิไดเดินผาน
 อุปจารเขาไป เขานิมนต นี้ช่ือวา ไดรับนิมนต. 
      ท่ีช่ือวา มิใชผูอาพาธ คือ สามารถไปบิณฑบาตได. 
      ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ คือ ไมสามารถไปบิณฑบา
      ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะหา ของเปนยามกา
 นอกนั้นช่ือวาของเค้ียว 
      ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแก โภชนะหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ 
 ปลา ๑ เนื้อ ๑. 
      ภิกษุไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ รับของเค้ียวของฉันไวดวยหมายใจ
 จักฉัน ตองอาบ
                           บทภาชนีย 
                         ติกปาฏิเทสนียะ 
      [๗๙๒] ตระกูลท่ีสงฆสม
 เสกขะ ไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ
 เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 
      ตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสงสัยอยู ไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ 
 รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน
      ตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสําคัญวาไมใชตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเส
 ไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน แลวเค้ียวก็ด ี
 ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 



                             ทุกกฏ 
      ภิกษุรับของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เพื่อทําเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ 

 คํากลืน. 

ิ 
มติวาเปน 

นตไว ๑ ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุฉันของเปนเดน  ภิกษุผูไดรับ 
ุฉันภิกษาท่ีเขาจัดไวในท่ีนั้นเพื่อภิกษุอื่นๆ ๑ ภิกษุฉันภัตตาหารท่ี 

ัต ๑ 

----------- 

งเจาศากยะ 
ุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร 
องเจาศากยะท้ังหลายกอการราย นางสากิยานี 

จา- 
ผูอยูใน 

ยวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ- 
งฆ ๑ ... 

 ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
      มิใชตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสําคัญวาเปนตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปน 
 เสกขะ ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
      มิใชตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          ไมตองอาบัต
      มิใชตระกูลท่ีสงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสําคัญวาไมใชตระกูลท่ีสงฆสม
 เสกขะ ... ไมตองอาบัติ. 
                          อนาปตติวาร 
      [๗๙๓] ภิกษุไดรับนิม
 นิมนตไวหรือผูอาพาธ ๑ ภิกษ
 เขานําออกจากเรือนไปถวาย ๑ ภิกษุฉันนิตยภัต ๑ ภิกษุฉันสลากภัต ๑ ภิกษุฉันปกขิกภ
 ภิกษุฉันอุโปสถิกภัต ๑ ภิกษุฉันปาฏิปทิกภัต ๑ ภิกษุฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก 
 ท่ีเขาถวายบอกวา เมื่อปจจัยมกี็นิมนตฉัน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ 
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                       -----
                     ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๔ 
                    เรื่องคนรับใชขอ
      [๗๙๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพ
 กบิลพัสดุสักกะชนบท. ครั้งน้ัน พวกบาวข
 ท้ังหลายปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุท้ังหลายผูอยูในเสนาสนะปา พวกบาวๆ ของเ
 *ศากยะไดทราบขาววา นางสากิยานีท้ังหลาย ปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุท้ังหลาย
 เสนาสนะปา จึงไปซุมอยูท่ีหนทาง เหลานางสากิยานีพากันนําของเค้ียวของฉันอยางประณีต 
 ไปสูเสนาสนะปา พวกบาวๆ ไดออกมาแยงชิงพวกนางสากิยานีและประทุษราย พวกเจาศากยะ 
 ออกไปจับผูรายพวกน้ันไดพรอมดวยของกลาง แลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมื่อ 
 พวกผูรายอาศัยอยูในอารามมี ไฉนพระคุณเจาท้ังหลายจึงไมแจงความเลา ภิกษุท้ังหลายไดยิน 
 พวกเจาศากยะพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                        ทรงบัญญัติสิกขาบท 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลา
 *สิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงส
 เพื่อความต้ังม่ันแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถอืตามพระวินัย ๑ 



      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๔๕. ๔. ก. อน่ึง ภิกษุใด อยูในเสนาสนะปา ท่ีรูกันวาเปนท่ีมีรังเกียจ 
 มีภัยเฉพาะหนา รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ดวยมือ 

งธรรม 

ระการ 

             เรื่องพระอาพาธ 
น่ึงอาพาธอยูในเสนาสนะปา ชาวบานได 

นาสนะปา ครั้นแลวไดกลาวอาราธนาภิกษุนั้นวา นิมนตฉันเถิด 

แลวเค้ียวฉัน พระผูมพีระภาคทรงหามแลว ดังน้ี แลวไมสามารถไปเท่ียวบิณฑบาต 
ั้นแด 

ูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธรับของ 

ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ดวยมือ 

       สิกขาบทวิภังค 
วา เสนาสนะท่ีช่ือวาปา มีกําหนดเขต ๕๐๐ 

 
นั่ง นอน ปรากฎอยู. 

 ของตน ในวัดท่ีอยู เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตอ
 ท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนัน้. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยป
 ฉะนี้. 
                  เรื่องคนรับใชของเจาศากยะ จบ. 
            
      [๗๙๕] โดยสมัยตอจากนัน้แล มีภิกษุรูปห
 พากันนําของเค้ียวของฉันไปสูเส
 ขอรับ. 
      ภิกษุนั้นไมรับ รังเกียจอยูวา การรับของเค้ียวหรอืของฉันในเสนาสนะปา ดวยมือ 
 ของตน 
 ไดอดอาหารแลว เธอไดแจงเรื่องน้ันแกภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน
 พระผูมีพระภาค. 
                       พระพุทธานุญาตพิเศษ 
      ลําดับนั้น พระผ
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลาย
 เค้ียวหรือของฉัน ในเสนาสนะปา ดวยมือของตนแลวเค้ียวฉนัได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๑๔๕. ๔. ข. อน่ึง ภิกษุใด อยูในเสนาสนะปา ท่ีรูกันวา เปนท่ีมีรังเกียจ 
 มีภัยเฉพาะหนา รับของเค้ียวก็ดี 
 ของตน ในวัดท่ีอยู ไมใชผูอาพาธ เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา 
 แนะเธอ ฉันตองธรรมท่ีนาติ ไมเปนท่ีสบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืน 
 ธรรมน้ัน. 
                       เรื่องพระอาพาธ จบ. 
                   
      [๗๙๖] คําวา เสนาสนะปา ความ
 ช่ัวธนูเปนอยางตํ่า. 
      ท่ีช่ือวา เปนท่ีมีรังเกียจ คือ ในอาราม ในอุปจารแหงอาราม มีสถานท่ีพวกโจร
 ซองสุม บริโภค ยืน 



      ท่ีช่ือวา มีภัยเฉพาะหนา คือ ในอาราม ในอุปจารแหงอาราม มีรองรอยท่ีชาวบาน 

ราะอรรถวาเปนผูขอ ...     นี้ช่ือวา ภิกษุ 

ใหรู คือ เขาสงสหธรรมิก ๕ ไปบอก นี้ช่ือวา ไมเปน 

 คือผูใดผูหนึ่งเปนสตรีก็ตาม เปนบุรุษก็ตาม มาสูอาราม หรือ 
ของฉันมา 

นา พึงบอกเขาวา เปนสถานมีภัยเฉพาะหนา ถาเขากลาววา ไมเปนไร 
หลีกไปเสีย. 

ี้ก็ 
ใหรู. 

็ 

รู. 

ท่ีไมมีเครื่อง 
าร. 

คือ ผูไมสามารถไปเท่ียวบิณฑบาตได. 
หมายวา จักเค้ียว จักฉัน 

 ถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี ปรากฏอยู. 
      บทวา อนึ่ง ...    ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ... 
      บทวา ภิกษุ ความวา ท่ีช่ือวา ภิกษุ เพ
 ท่ีทรงประสงคในอรรถน้ี. 
      บทวา ในเสนาสนะเห็นปานน้ัน คือ ในเสนาสนะมีรองรอยเชนนั้นปรากฏ. 
      ท่ีช่ือวา อันเขาไมไดบอก
 อันเขาไดบอกใหรู. 
      เขาบอกนอกอาราม นอกอปุจารแหงอาราม นี่ก็ช่ือวาไมเปนอันเขาไดบอกใหรู. 
      ท่ีช่ือวา บอกใหรู
 อุปจารแหงอารามแลวบอกวา ทานเจาขา สตรีหรอืบุรุษช่ือโนน จักนําของเค้ียวหรือ
 ถวายภิกษุมีช่ือนี้. 
      ถาท่ีนั้นเปนสถานมีรังเกียจ ภิกษุพึงบอกเขาวา เปนสถานมีรังเกียจ ถาท่ีนั้นเปน 
 สถานมีภัยเฉพาะห
 เจาขา เขาจักนํามาเอง ภิกษุพึงบอกพวกโจรวา ชาวบานจักเขามาในท่ีนี้ พวกทานจง
      เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะยาคู แลวเขานําบริวารแหงยาคูมาดวย นี้ช่ือวา อันเขาบอกใหรู. 
      เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะภัต แลวเขานําบริวารแหงภัตมาดวย นี้ช่ือวา อันเขาบอกใหรู. 
      เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะของเค้ียว แลวเขานําบริวารแหงของเค้ียวมาดวย นี้กช่ื็อวา 
 อันเขาบอกใหรู. 
      เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะตระกูล คนในตระกูลนั้นนําของเค้ียวหรอืของฉันมาถวาย น
 ช่ือวา อันเขาบอก
      เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะหมูบาน คนในหมูบานน้ันนําของเค้ียวหรอืของฉันมาถวาย นี้ก
 ช่ือวา อันเขาบอกใหรู. 
      เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะตําบลบาน คนในตําบลบานน้ันนําของเค้ียวหรอืของฉันมาถวาย 
 นี้ก็ช่ือวา อันเขาบอกให
      ท่ีช่ือวา ของเค้ียว คือ เวนโภชนะหา ของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก 
 นอกนั้นช่ือวาของเค้ียว. 
      ท่ีช่ือวา ของฉัน ไดแก โภชนะหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ 
 ปลา ๑ เนื้อ ๑. 
      ท่ีช่ือวา วัดท่ีอยู สําหรับอารามท่ีมีเครื่องลอม ไดแกภายในอาราม อาราม
 ลอม ไดแกอุปจ
      ท่ีช่ือวา ไมใชผูอาพาธ คือ ผูสามารถไปเท่ียวบิณฑบาตได. 
      ท่ีช่ือวา ผูอาพาธ 
      ภิกษุไมใชผูอาพาธ รับประเคนของท่ีเขาไมไดบอกใหรู ดวย



 ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน. 
                           บทภาชนีย 
                         ติกปาฏิเทสนียะ 
      [๗๙๗] เขาไมไดบอกใหรู ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดบอกใหรู รับของเค้ียวก็ดี ของฉัน 

ใชผูอาพาธ เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 

 
ิเทสนียะ. 

หาร 
อาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน. 

ุกกฏ. 

องอาบัติ. 

ูไดรับนิมนตไว 
ับนอกวัดแลวมาฉันในวัด ๑ ภิกษุฉันรากไม เปลือกไม ใบไม 

กิ 

 ๔ สิกขาบท ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล 
ยในธรรม คือ ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทนั้นวา ทานท้ังหลายเปนผู 

ธิ์ 

         ------------- 

คือ เสขิยะเหลาน้ีแล มาสูอุเทส. 
ลวรรค 

 ก็ดี ดวยมือของตน ในวัดท่ีอยู ไม
      เขาไมไดบอกใหรู ภิกษุมคีวามสงสัย รับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมอืของตน ใน 
 วัดท่ีอยู ไมใชผูอาพาธ เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ. 
      เขาไมไดบอกใหรู ภิกษุสําคัญวาเขาบอกใหรู แลวรับของเค้ียวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือ
 ของตน ในวัดท่ีอยู ไมใชผูอาพาธ เค้ียวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏ
                             ทุกกฏ 
      ภิกษุรับประเคนของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ เพื่อทําเปนอา
 ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตอง
      เขาบอกใหรูแลว ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดบอกใหรู ...     ตองอาบัติทุกกฏ. 
      เขาบอกใหรูแลว ภิกษุมีความสงสัย ... ตองอาบัติท
                          ไมตองอาบัติ 
      เขาบอกใหรูแลว ภิกษุสําคัญวาเขาบอกใหรูแลว ...    ไมต
                          อนาปตติวาร 
      [๗๙๘] เขาบอกใหรู ๑ ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุฉันของเปนเดนของภิกษุผ
 หรือของภิกษุผูอาพาธ ๑ ภิกษุร
 ดอกไม หรือผลไม ซึ่งเกิดข้ึนในวัดนั้น ๑ ภิกษุฉันของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีว
 ในเม่ือมีเหตุจําเปน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไมตองอาบัติแล. 
                   ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                            บทสรุป 
      [๗๙๙] ทานท้ังหลาย ธรรมคือปาฏิเทสนียะ
 ขาพเจาขอถามทานท้ังหลา
 บริสุทธิ์แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? 
 ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรอื? ทานท้ังหลายเปนผูบรสิุท
 แลวในธรรมคือ ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทน้ี เหตุนั้น จึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวย 
 อยางนี้. 
                       ปาฏิเทสนียกัณฑ จบ. 
               
                          ๔. เสขิยกัณฑ 
           ทานท้ังหลาย ก็ธรรม
                      วรรคท่ี ๑ ปริมัณฑ



                        สารูป ๒๖ สิกขาบท 
                          สิกขาบทท่ี ๑ 
      [๘๐๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ- 

าวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนุงผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบาง 
 

 

งทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก 
ุสงฆ ทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดนุงผา 
งพวกเธอน่ันไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 

ค 
ล. 

 นุงผาเลื้อยหนาหรือเลื้อยหลัง ตองอาบัติทุกกฏ. 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียหมผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลงับาง ...    ๒- 

ค 

 *บิณฑิกคหบดี เขตพระนครส
 ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึงไดนุง
 ผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบาง เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินชาว 
 บานเหลาน้ันพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ...     ตางก็เพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดนุงผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบางเลา แลวกราบ
 ทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทร
 เกิดนั้น แลวรบัสั่งใหประชุมภิกษ
 ขาววา พวกเธอนุงผาเลือ้ยหนาบาง เลื้อยหลังบาง จริงหรอื? 
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 เลื้อยหนาบาง เลื้อยหลงับางเลา การกระทําขอ
 ชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๔๖. ๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักนุงเปนปริมณฑล. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุนุงปดมณฑลสะดือ มณฑลเขา ช่ือวานุงเปนปรมิณฑ
      ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ ไมมีสติ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิ- 
 *กัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๑ จบ. 
                      ----------------- 
                     ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
      [๘๐๑] สาวัตถีนิทาน. ๑- คร
                           พระบัญญัติ 
       ๑๔๗. ๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักหมเปนปริมณฑล. 
                          สิกขาบทวิภัง



      อันภิกษุหมทํามุมท้ังสองใหเสมอกัน ช่ือวาหมเปนปริมณฑล. ภิกษุใดอาศัยความไม 
ยหลงั ตองอาบัติทุกกฏ. 

ะภาคพุทธ 
หบดี เขตพระนครสาวัตถี ดังน้ี 

มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

ยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน 
สาวัตถี. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินเปดกายไปใน 

ุพึงทําความศึกษาวา เราจักปกปดกายดี ไปในละแวกบาน 
ค 

เดินเปดกาย 
กฏ. 

าธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งเปดกายในละแวกบาน ... 

ค 
 นั่งเปดกาย 

. 

าพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจรติ ๑ 
. 

 เอื้อเฟอ หมผาเลื้อยหนาหรือเลื้อ
 @๑. บาลีวา สาวัตถีนิทาน เห็นอยูในท่ีใด ในท่ีนั้นมีบาลีแปลวา โดยสมัยนัน้ พระผูมีพร
 @เจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกค
 @๒. หมายวามีเนื้อความดังสิกขาบทท่ี ๑ 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ 
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๒ จบ. 
                       -----
                     ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
      [๘๐๒] สาวัตถีนิทาน โด
 อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนคร
 ละแวกบาน ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๔๘. ๓. ภิกษ
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงปดกายดวยดีไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
 ไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุก
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพ
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๓ จบ. 
                       -----
                     ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
      [๘๐๓] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๔๙. ๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักปกปดกายดี นั่งในละแวกบาน. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงปดกายดวยดี นั่งในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
 ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อ
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล



                   ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๔ จบ. 
                       --------------- 
                     ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
      [๘๐๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินคะนองมือบาง คะนองเทาบาง 

ําความศึกษาวา เราจักสํารวมดี ไปในละแวกบาน. 
ค 

อ คะนองมือก็ดี 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

----------- 

ั้น พระฉัพพัคคียคะนองมือบาง คะนองเทาบาง 

ําความศึกษาวา เราจักสํารวมดี นั่งในละแวกบาน. 
ค 

ือก็ด ี
 ตองอาบัติทุกกฏ. 

ย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

----------- 

ั้น พระฉัพพัคคียเดินไปในละแวกบาน พลางแลดู 

ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักมีตาทอดลง ไปในละแวกบาน. 
ค 

 ไปในละแวกบาน ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๐. ๕. ภิกษุพึงท
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟ
 คะนองเทาก็ดี ไปในละแวกบาน
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๕ จบ. 
                      ------
                     ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
      [๘๐๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน
 นั่งในละแวกบาน ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๑. ๖. ภิกษุพึงท
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงสํารวมดี นั่งในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ คะนองม
 คะนองเทาก็ดี นั่งในละแวกบาน
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตรา
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๖ จบ. 
                      ------
                     ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
      [๘๐๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน
 ในท่ีนั้นๆ ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๒. ๗. 
                          สิกขาบทวิภัง



      อันภิกษุพึงมีนัยนตาทอดลง เดินไปในละแวกบาน พึงแลประมาณช่ัวแอกหนึ่ง. 
ในละแวกบาน พลางแลดูในท่ีนั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ. 

---------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งในละแวกบาน พลางแลดู 

ิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักมีตาทอดลง นั่งในละแวกบาน. 
ค 

นึ่ง. ภิกษุใด 
วกบาน พลางแลดูในท่ีนั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ. 

 

---------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินเวิกผาไปในละแวกบาน ... 

ค 
ิกผาข้ึนขาง 

ละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ. 

๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเวิกผา นั่งในละแวกบาน ... 

 ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ไป
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๗ จบ. 
                        ----
                     ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
      [๘๐๗] สาวัตถีนิทาน. คร
 ในท่ีนั้นๆ ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๓. ๘. ภ
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงมีนัยนตาอันทอดลง นั่งในละแวกบาน พึงแลประมาณช่ัวแอกห
 อาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งในละแ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๘ จบ. 
                       -----
                     ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
      [๘๐๘] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๔. ๙. ภิกษุทําความศึกษาวา เราจักไมไปในละแวกบานดวยท้ังเวิกผา. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงเดินเวิกผาไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เว
 เดียวก็ดี ท้ังสองขางก็ดี เดินไปใน
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต 
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๙ จบ. 
                         ---
                    ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๑๐ 
      [๘๐๙] สาวัตถีนิทาน. ค



                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๕. ๑๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในละแวกบาน ดวยท้ังเวิกผา. 

ค 
างเดียว 

าน ตองอาบัติทุกกฏ. 

 มีอันตราย ๑ วิกลจรติ ๑ 
. 

ฆิกวรรค 

ัคคียเดินหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน ... 

พึงเดินหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดิน- 
าบัติทุกกฏ. 

ําอาการเพียงยิม้แยมในเม่ือมีเรื่องท่ีนาขัน ๑ 
ทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งหัวเราะลัน่อยูในละแวกบาน ... 

ันตราย 
หัวเราะ. 

ราะลั่นในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งใน 

                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงเวิกผาน่ังในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เวกิผาข้ึนข
 ก็ดี ท้ังสองขางก็ดี นั่งในละแวกบ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                  ปริมัณฑลวรรค สกิขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                         วรรคท่ี ๑ จบ. 
                     ------------------- 
                      วรรคท่ี ๒ อุชชัค
                          สิกขาบทท่ี ๑ 
      [๘๑๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพ
                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๖. ๑๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมไปในละแวกบาน ดวยท้ังความ 
 หัวเราะลั่น. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุไม
 *หัวเราะไปในละแวกบาน ตองอ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑- ๑ ท
 มีอันตราย ๒- ๑ วิกลจริต ๑ อา
                   อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                        -------------- 
                     อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
      [๘๑๑] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๗. ๑๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในละแวกบาน. ดวยท้ังความ 
 หัวเราะลั่น. 
 @๑. ๒. บาลี ๒ บทนี้ ควรพิจารณา เพราะคนไขไมตองการหัวเราะ และในคราวมีอ
 @ก็ไมจําเปน
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุไมพึงน่ังหัวเ



 ละแวกบานหัวเราะลั่น ตองอาบัติทุกกฏ. 

- ๑ ทําอาการเพียงยิม้แยมในเม่ือมีเรื่องท่ีนาขัน ๑ 
ทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินสงเสียงตะเบ็ง เสียงตะโกน 

ําความศึกษาวา เราจักมีเสียงนอยไปในละแวกบาน. 
ค 

เดินสงเสียง 
บาน. ตองอาบัติทุกกฏ. 

ิต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 
ังกลาวแลว. 

 สิกขาบทท่ี ๔ 
เบ็ง เสียงตะโกนลั่นอยูใน 

ิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักมีเสียงนอย นัง่ในละแวกบาน. 
ค 

เสียง 
บาน ตองอาบัติทุกกฏ. 

กลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑
 มีอันตราย ๒- ๑ วิกลจริต ๑ อา
                   อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                        -------------- 
                     อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
      [๘๑๒] สาวัตถีนิทาน. ค
 ไปในละแวกบาน ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๘. ๑๓. ภิกษุพึงท
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงมีเสียงเบาเดินไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
 ตะเบ็ง เสียงตะโกนไปในละแวก
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจร
 ไมตองอาบัติแล. 
                   อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                        ----
 @๑. ๒. แมบาลี ๒ บทนี้ ก็ควรพิจารณาโดยนัยด
                     อุชชัคฆิกวรรค
      [๘๑๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งสงเสียงตะ
 ละแวกบาน ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๕๙. ๑๔. ภ
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงมีเสียงเบา นั่งในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ สง
 ตะเบ็ง เสียงตะโกน นั่งในละแวก
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิ
 ไมตองอาบัติแล. 
                   อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                        ----
                     อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 



      [๘๑๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินโคลงกายไปในละแวกบาน. 

ุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมเดินโยกกายไปในละแวกบาน. 
ค 

อาศัย 
ในละแวกบาน วางทาภาคภูมิ ตองอาบัติทุกกฏ. 

---------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งโคลงกายอยูในละแวกบาน วางทา 

. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งโยกกายในละแวกบาน. 
ค 

ัยความ 
กบาน วางทาภาคภูมิ ตองอาบัติทุกกฏ. 

ลจรติ ๑ 
. 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินไกวแขนไปในละแวกบาน 

ําความศึกษาวา เราจักไมไกวแขนไปในละแวกบาน. 
ค 

ษุใด 
ขนไปในละแวกบาน แสดงทากรีดกราย ตองอาบัติทุกกฏ. 

 วางทาภาคภูมิ ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๖๐. ๑๕. ภิกษ
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงเดินโคลงกายไปในละแวกบาน พึงประคองกายเดินไป. ภิกษุใด
 ความไมเอื้อเฟอ เดินโคลงกายไป
                          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. คร
 ภาคภูมิ ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๖๑. ๑๖
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงน่ังโคลงกายในละแวกบาน พึงน่ังประคองกาย. ภิกษุใดอาศ
 ไมเอื้อเฟอ นั่งโคลงกายในละแว
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิก
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                   อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                        -------------- 
                     อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
      [๘๑๖] สาวัตถีนิทาน. คร
 แสดงทากรีดกราย ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๖๒. ๑๗. ภิกษุพึงท
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงเดินแกวงแขนไปในละแวกบาน พึงประคองแขนเดินไป. ภิก
 อาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินแกวงแ
                          อนาปตติวาร 



      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 
 ไมตองอาบัติแล. 
                   อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                        -------------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งไกวแขน แสดงทากรีดกราย 

ุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมไกวแขนน่ังในละแวกบาน. 
ค 

ยความไม- 
แวกบาน แสดงทากรีดกราย ตองอาบัติทุกกฏ. 

 
. 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน 

ุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมโคลงศีรษะไปในละแวกบาน. 
ค 

ษุใดอาศัย 
ไปในละแวกบาน ทําทาคอพับ ตองอาบัติทุกกฏ. 

---------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ทําทา 

                     อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
      [๘๑๗] สาวัตถีนิทาน. คร
 ในละแวกบาน ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๖๓. ๑๘. ภิกษ
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงน่ังไกวแขนในละแวกบาน พึงน่ังประคองแขน. ภิกษุใดอาศั
 *เอื้อเฟอ นั่งแกวงไกวแขนในละ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจรติ ๑
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                   อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                        -------------- 
                     อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
      [๘๑๘] สาวัตถีนิทาน. คร
 ทําทาคอพับ ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๖๔. ๑๙. ภิกษ
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน พึงเดินประคองศีรษะไป ภิก
 ความไมเอื้อเฟอ เดินโคลงศีรษะ
                          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. คร
 คอพับ ... 
                           พระบัญญัติ 



      ๑๖๕. ๒๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมโคลงศีรษะนั่งในละแวกบาน. 
ค 

ัยความไม 
บาน ทําศีรษะใหหอย ตองอาบัติทุกกฏ. 

จรติ ๑ 
. 

วรรค 
๑ 

ฉัพพัคคียเดินคํ้ากายไปในละแวกบาน  ... 

ค 
คํ้ากายขาง 

ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ. 

 อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งคํ้ากายในละแวกบาน  ... 

ภิกษุไมพึงน่ังคํ้ากายไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งคํ้ากายขาง 
ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ๑ วิกลจรติ ๑ 
. 

                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงน่ังโคลงศีรษะในละแวกบาน พึงน่ังประคองศีรษะ ภิกษุใดอาศ
 เอื้อเฟอ นั่งโคลงศีรษะในละแวก
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกล
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                  อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                         วรรคท่ี ๒ จบ. 
                        -------------- 
                      วรรคท่ี ๓ ขัมภกต
                          สิกขาบทท่ี 
      [๘๒๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระ
                           พระบัญญัติ 
      ๑๖๖. ๒๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําความคํ้า ไปในละแวกบาน. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงเดินคํ้ากายไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดิน
 เดียวก็ตาม ท้ังสองขางก็ตาม ไป
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                         ---
                     ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๒ 
      [๘๒๑] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๖๗. ๒๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําความคํ้า นั่งในละแวก 
 บาน. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อัน
 เดียวก็ตาม ท้ังสองขางก็ตาม ไป
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล



                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                         ------------ 
                     ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๓ 
      [๘๒๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินคลุมศีรษะไปในละแวกบาน ... 

ค 
 เดินคลุม 

ัติทุกกฏ. 

ีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งคลุมศีรษะนั่งในละแวกบาน  ... 

ค 
ุมศีรษะนั่ง 

. 

าพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจรติ ๑ 
. 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียกระหยงเทาเดินไปในละแวกบาน  ... 

ึงมีการกระหยงเทาเดินไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
น ตองอาบัติทุกกฏ. 

                           พระบัญญัติ 
      ๑๖๘. ๒๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมคลุมศีรษะไปในละแวกบาน. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงคลุมศีรษะเดินไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
 ศีรษะไปในละแวกบาน ตองอาบ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ม
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                         ---
                     ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๔ 
      [๘๒๓] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๖๙. ๒๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมคลุมศีรษะน่ังในละแวกบาน. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุไมพึงคลุมศีรษะนั่งในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ คล
 ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อ
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                         ------------ 
                     ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๕ 
      [๘๒๔] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๐. ๒๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมไปในละแวกบาน ดวยท้ัง 
 ความกระหยง. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุไมพ
 เดินกระหยงเทาไปในละแวกบา



                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจรติ ๑ 

. 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียรัดเขาน่ังในละแวกบาน  ... 

ุไมพึงมีการรัดเขาน่ังในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอนั่งรัดเขาดวย 
กบาน ตองอาบัติทุกกฏ. 

ีอันตราย ๑ วิกลจรติ ๑ 
. 

 จบ. 

ท 
สิกขาบทท่ี ๗ 

ัคคียรับบิณฑบาต โดยไมเอาใจใส ทํา 

พึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาตโดยเอือ้เฟอ. 
ค 

 
าบัติทุกกฏ. 

ันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                         ------------ 
                     ขัมภกตวรรค  สิกขาบทท่ี ๖ 
      [๘๒๕] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๑. ๒๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในละแวกบานดวยท้ัง 
 ความรัด. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษ
 มือก็ดี รัดเขาดวยผาก็ดี ในละแว
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในท่ีพัก ๑ ม
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                      สารูป ๒๖ สิกขาบท
                         ------------ 
                     โภชนปฏิสังยุต ๓๐ สิกขาบ
                     ขัมภกตวรรค 
      [๘๒๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพ
 อาการดุจท้ิงเสีย  ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๒. ๒๗. ภิกษุ
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงรับบิณฑบาตโดยเคารพ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบิณฑบาตโดยไม
 เคารพ ทําอาการดุจท้ิงเสีย ตองอ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑  มีอ
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                         ---
                     ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 



      [๘๒๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต พลางแลไปในท่ีนั้นๆ 
ยเสร็จแลวก็ดี หารูสึกตัวไม  ... 

ค 
ฑบาตพลาง 

ิทุกกฏ. 

 มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต รับแตสูปะเปนสวน 

. ๒๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน. 
ค 

 ท่ี 

ูปะอยาง 
าก ตองอาบัติทุกกฏ. 

าธ ๑ รับกับขาวตางอยาง ๑ รับของญาติ ๑ 
ะโยชนแกภิกษุอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ มีอันตราย ๑ 

 
ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตถึงลนบาตร  ... 

. 
ค 

ิณฑบาต 

 เมื่อเขากําลังเกลี่ยบิณฑบาตลงก็ดี เมื่อเกลี่
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๓. ๒๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักจองในบาตรรบับิณฑบาต. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงแลดูบาตรรับบิณฑบาต ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบิณ
 เหลียวแลไปในท่ีนั้นๆ ตองอาบัต
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                         ---
                     ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
      [๘๒๘] สาวัตถีนิทาน. คร
 มาก ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๔
                          สิกขาบทวิภัง
      ท่ีช่ือวา สูปะ มีสองชนิด คือ สูปะทําดวยถั่วเขียว ๑ สูปะทําดวยถั่วเหลือง ๑
 จับไดดวยมือ. 
      อันภิกษุพึงรับบิณฑบาตมีสูปะพอสมกัน  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับแตส
 เดียวเปนสวนม
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพ
 รับของผูปวารณา ๑ รับเพ่ือปร
 วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                         ------------ 
                         ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐
      [๘๒๙] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๕. ๓๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาตจดเสมอขอบบาตร
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงรับบิณฑบาตเสมอขอบปากบาตร ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบ



 จนลน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง 

       วรรคท่ี ๓ จบ. 

จวรรค 
 

ัพพัคคียฉันบิณฑบาตโดยไมเอาใจใส ทําอาการ 

ษุพึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาตโดยเอือ้เฟอ. 
ค 

ฉันบิณฑบาตโดย 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 

ย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตพลางเหลียวแลไปในท่ี 
ยเสร็จแลวก็ดี หารูสึกตัวไม  ... 

. 
ค 

ฟอ ฉัน 
 ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

 อาบัติแล. 
                   ขัมภกตวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                  
                      ----------------- 
                       วรรคท่ี ๔ สักกัจ
                          สิกขาบทท่ี ๑
      [๘๓๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉ
 ดุจไมยากฉัน  ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๖. ๓๑. ภิก
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตโดยไมรังเกียจ ภกิษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
 รังเกียจ ทําอาการดุจไมอยากฉนั
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตรา
 ไมตองอาบัติแล. 
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                        ----
                      สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
      [๘๓๑] สาวัตถีนิทาน. คร
 นั้นๆ เมื่อเขาเกลี่ยบิณฑบาตลงก็ดี เมื่อเกลี่
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๗. ๓๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักจองดูอยูในบาตร ฉันบิณฑบาต
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารพึงแลดูในบาตร ฉันบิณฑบาต ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเ
 บิณฑบาตพลางแลดูไปในท่ีนั้นๆ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย
 ไมตองอาบัติแล. 
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                       -----



                      สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
      [๘๓๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตเจาะลงในท่ีนั้นๆ  ... 

ค 
 ฉันบิณฑบาตเจาะ 

 อาพาธ ๑ ตักใหภิกษุอื่น เวาแหวง ๑ ตักเกลี่ย 
งเวา ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาต ฉันแตกับอยางเดียว 

๓๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน. 
ค 

 

สูปะอยาง 
ุกกฏ. 

มรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันกับขาวอยางอืน่ๆ ๑ ฉันของญาติ ๑ 
ระโยชนแกภิกษุอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ มีอันตราย ๑ 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตขยุมลงแตยอด  ... 

ค 

                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๘. ๓๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาตไมแหวง. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตเกลี่ยใหเสมอ ภกิษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
 ลงในท่ีนั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑
 ลงในภาชนะอื่นแหวง ๑ ตักสูปะแหว
 ไมตองอาบัติแล. 
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                        ----
                      สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
      [๘๓๓] สาวัตถีนิทาน. ค
 มาก  ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๗๙. 
                          สิกขาบทวิภัง
      ท่ีช่ือวา สูปะ มีสองชนิด คือ สูปะทําดวยถั่วเขียว ๑ สูปะทําดวยถั่วเหลือง ๑
 ท่ีจับไดดวยมือ. 
      อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตมีสูปะพอดีกัน  ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันแต
 เดียว ตองอาบัติท
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไ
 ฉันของคนปวารณา ๑ ฉันเพื่อป
 วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                         ------------ 
                      สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
      [๘๓๔] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๘๐. ๓๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมขยุมลงแตยอด ฉันบิณฑบาต. 
                          สิกขาบทวิภัง



      อันภิกษุไมพึงขยุมลงแตยอดฉันบิณฑบาต ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ขยุมลงแตยอด 

อาพาธ ๑ กวาดตะลอมขาวท่ีเหลือเล็กนอยรวมเปน 
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียอาศัยความอยากไดมาก กลบแกงบาง 

ามศึกษาวา เราจักไมกลบแกงก็ดี กับขาวก็ดี ดวย- 
าก. 

กง หรือกบัขาว ดวยขาวสุกเพราะอยากจะไดมาก ภิกษุ 
ือกับขาวดวยขาวสุก เพราะอยากจะไดมาก ตองอาบัติทุกกฏ. 

ัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ียขอขาวแกงฉัน 
พัคคียขอกับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชน 

นทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร 
ะ 

ีย 
แดพระผูมี 

ีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอขอ 
ะโยชนแกตนมาฉัน จริงหรอื? 

 ฉันบิณฑบาต ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ 
 คําแลวเปบฉัน ๑ มีอันตราย ๑ 
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                        -------------- 
                      สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
      [๘๓๕] สาวัตถีนิทาน. ค
 กับขาวบาง ดวยขาวสุก  ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๘๑. ๓๖. ภิกษุพึงทําคว
 *ขาวสุก อาศัยความอยากไดม
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงกลบแ
 ใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ กลบแกงหร
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ เจาของกลบถวาย ๑ ไมไดมุงอยากไดมาก ๑ 
 มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิก
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                        -------------- 
                      สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
                   เรื่องพระฉัพพัคค
      [๘๓๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพ
 แกตนมาฉัน ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพ
 จึงไดขอกับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา กับขาวหรือขาวสุกท่ีดี ใครจ
 ไมพอใจ ของท่ีมีรสอรอยใครจะไมชอบใจ ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย  ...   ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคค
 จึงไดขอกับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา  ...   แลวกราบทูลเรื่องน้ัน
 พระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูม
 กับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อปร
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 



                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดขอ 

าฉันเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไป 
สแลว. 

- 

ประการ 

             เรื่องพระอาพาธ 
 พวกภิกษุผูพยาบาลไดถามภิกษุท้ังหลาย 

ทานยังพอทนไดหรือ ยงัพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ 

ยจอยูวา 

ตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ 

ุบัญญัติ 
สุก 

 
 หรือขาวสุก เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ภิกษุใด 

าธ ขอสูปะก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน 

อ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพื่อ 

 กับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนม
 เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใ
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๘๒. ๓๗. ก. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมขอสูปะก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อ
 *ประโยชนแกตน ฉัน. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวย
 ฉะนี้. 
                 เรื่องพระฉัพพัคคียขอขาวแกงฉัน จบ. 
            
      [๘๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายอาพาธ
 ผูอาพาธวา อาวุโสท้ังหลาย พวก
      ภิกษุอาพาธท้ังหลายตอบวา อาวุโสท้ังหลาย เมื่อกอนพวกผมขอสูปะบาง ขาวสุกบาง 
 เพื่อประโยชนแกตนมาฉันได พวกผมมีความผาสุก เพราะเหตุนั้น แตบัดนี้พวกผมรงัเกี
 พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงไมขอ เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงไมมีความผาสุก. 
      ภิกษุท้ังหลายไดกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                    ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธขอได 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเห
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ ขอสูปะก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อประโยชน 
 แกตนมาฉันได 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอน
      ๑๘๒. ๓๗. ข. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมขอสูปะก็ดี ขาว
 ก็ดี เพื่อประโยชนแกตน ฉัน. 
                       เรื่องพระอาพาธ จบ. 
                          สิกขาบทวิภังค
      อันภิกษุไมอาพาธ ไมพึงขอสูปะ
 อาศัยความไมเอื้อเฟอ มิใชผูอาพ
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผล



 ประโยชนแกภิกษุอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียมีความมุงหมายจะเพงโทษ แลดูบาตร 

ึงทําความศึกษาวา เราจักไมเพงโพนทะนา แลดูบาตรของ 

ิกษุไมพึงมุงหมายจะเพงโทษ แลดูบาตรของภิกษุอื่น ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
ูบาตรของภกิษุพวกอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. 

ัง่ใหเขา 
ายจะเพงโทษ ๑ มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียทําคําขาวใหญ ... 

นัก. 
ค 

ไมเอื้อเฟอ ทําคําขาว 

ตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันของเค้ียว ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑ 
จริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันขาวทําคําขาวยาว ... 

 ไมตองอาบัติแล. 
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                        ----
                      สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
      [๘๓๘] สาวัตถีนิทาน. คร
 ของภิกษุเหลาอื่น ... 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๘๓. ๓๘. ภิกษุพ
 ผูอื่น. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภ
 มีความมุงหมายจะเพงโทษ แลด
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ แลดูดวยคิดวาจักเติมของฉันให หรือจักส
 เติมถวาย ๑ มิไดมีความมุงหม
 ไมตองอาบัติแล. 
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                         ---
                      สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
      [๘๓๙] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๘๔. ๓๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําคําขาวใหใหญ
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงทําคําขาวใหใหญเกินไป ภิกษุใดอาศัยความ
 ใหใหญ ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรู
 ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑ วกิล
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                         ------------ 
                     สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
      [๘๔๐] สาวัตถีนิทาน. คร
                           พระบัญญัติ 



       ๑๘๕. ๔๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักทําคําขาวใหกลมกลอม. 
                          สิกขาบทวิภังค 

เอื้อเฟอ ทําคําขาวยาว 

อ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันของเค้ียว ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑ 
จริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

รรค 
บทท่ี ๑ 

ะฉัพพัคคียเมื่อคําขาวยังไมนํามาถึง ยอมอาชองปากไวทา ... 

ูฉันอาหาร เมื่อคําขาวยังไมถึงปาก ไมพึงอาชองปากไวทา ภิกษุใดอาศัยความ 
ถึงปาก อาชองปากไวทา ตองอาบัติทุกกฏ. 

 ๑ 

-------- 

ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียกําลังฉันอยู สอดนิ้วมือท้ังหมดเขาไปในปาก ... 

ค 
มไม 

ั้งหมดเขาในปาก ตองอาบัติทุกกฏ. 

ทิกัมมิกะ ๑ 

      อันภิกษุผูฉันอาหารพึงทําคําขาวใหกลมกลอม ภิกษุใดอาศัยความไม
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผล
 ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑ วกิล
                   สักกัจจวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                         วรรคท่ี ๔ จบ. 
                         ------------ 
                       วรรคท่ี ๕ กพฬว
                      กพฬวรรค สิกขา
      [๘๔๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พร
                           พระบัญญัติ 
      ๑๘๖. ๔๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เมื่อคําขาวยังไมนํามาถึง เราจักไมอา- 
 *ชองปาก. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุผ
 ไมเอื้อเฟอ เมือ่คําขาวยังนํามาไม
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ
 ไมตองอาบัติแล. 
                     กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                         ---
                      กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
      [๘๔๒] สาวัตถีนิทาน. 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๘๗. ๔๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราฉันอยู จักไมสอดมือท้ังน้ันเขาในปาก. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุกําลังฉันอาหารอยู ไมพึงสอดน้ิวมือท้ังหมดเขาในปาก ภิกษุใดอาศัยควา
 เอื้อเฟอ กําลังฉันอยู สอดนิว้มือท
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อา
 ไมตองอาบัติแล. 



                     กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                         ----------- 

ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเจรจาท้ังๆ ท่ีในปากยังมีคําขาว ... 

ค 
ามไมเอื้อเฟอ พูดดวย 

กฏ. 

าธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

-------- 

ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหารโยนคําขาว ... 

ค 
เอื้อเฟอ ฉันเดาะคําขาว 

อ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันอาหารท่ีแขน ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑ 
ัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหารกัดคําขาว ... 

ค 
เอื้อเฟอ ฉันอาหารกัดคําขาว 

                      กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
      [๘๔๓] สาวัตถีนิทาน. 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๘๘. ๔๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา ปากยังมีคําขาว เราจักไมพูด. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงพูดดวยท้ังปากยังมีคําขาว ภิกษุใดอาศัยคว
 ท้ังปากยังมีคําขาว ตองอาบัติทุก
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพ
 ไมตองอาบัติแล. 
                     กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                         ---
                      กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
      [๘๔๔] สาวัตถีนิทาน. 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๘๙. ๔๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันเดาะคําขาว. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเดาะคําขาว ภิกษุใดอาศัยความไม
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผล
 มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิก
                     กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                         ----------- 
                      กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
      [๘๔๕] สาวัตถีนิทาน. 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙๐. ๔๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันกัดคําขาว. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันกัดคําขาว ภิกษุใดอาศัยความไม
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 



      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันขนมท่ีแขนแข็ง ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑ 
จริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหารทํากระพุงแกมใหตุย ... 

ค 
ศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหาร 

ี ท้ังสองขางก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 

ันตราย ๑ 
องอาบัติแล. 

ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหารสลัดมือ ... 

ค 
เอื้อเฟอ ฉันอาหารสลัดมอื 

อ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ สลัดมือท้ิงเศษอาหาร ๑ มีอันตราย ๑ 
องอาบัติแล. 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหาร โปรยเมล็ดขาว ... 

ค 
เอื้อเฟอ ฉันทําเมล็ดขาว 

 ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑ วกิล
                     กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                         ----------- 
                      กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
      [๘๔๖] สาวัตถีนิทาน. 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙๑. ๔๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําใหตุย. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุฉันอาหารไมพึงฉันทํากระพุงแกมใหตุย ภิกษุใดอา
 ทํากระพุงแกมใหตุยขางเดียวก็ด
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑ มีอ
 วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมต
                    กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                         ----------- 
                      กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
      [๘๔๗] สาวัตถีนิทาน. 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙๒. ๔๗. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันสลัดมือ. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันสลัดมือ ภิกษุใดอาศัยความไม
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผล
 วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมต
                    กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                        -------------- 
                      กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
      [๘๔๘] สาวัตถีนิทาน. ค
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙๓. ๔๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําเมล็ดขาวตก. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก ภิกษุใดอาศัยความไม



 ใหรวง ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ท้ิงผงขาวเมล็ดขาวติดไปดวย ๑ มีอันตราย ๑ 

องอาบัติแล. 

ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหารแลบลิ้น ... 

ค 
อ ฉันอาหารแลบลิ้น 

อ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

-------- 

ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหารดังจับๆ ... 

ค 
มเอื้อเฟอ ฉันอาหาร 

ูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

รคท่ี ๕ จบ. 

 
สิกขาบทท่ี ๑ 

าคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร 

 วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมต
                     กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                         ----------- 
                      กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
      [๘๔๙] สาวัตถีนิทาน. 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙๔. ๔๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันแลบลิ้น. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงแลบลิ้น ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟ
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผล
 ไมตองอาบัติแล. 
                    กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                         ---
                      กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
      [๘๕๐] สาวัตถีนิทาน. 
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙๕. ๕๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําเสียงจับๆ. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุฉันอาหารไมพึงฉันทําเสียงดังจับๆ ภิกษุใดอาศัยความไ
 ดังจับๆ ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมร
 ไมตองอาบัติแล. 
                    กพฬวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                         วร
                         ----------- 
                       วรรคท่ี ๖ สุรุสรุุวรรค
                      สุรุสุรวุรรค 
      [๘๕๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภ



 โกสัมพี. ครั้งน้ัน พราหมณคนหน่ึงปรุงปานะน้ํานมถวายพระสงฆ ภิกษุท้ังหลายซดน้ํานมดังชูดๆ 
บกวน 

 

ไดพูดปรารภพระสงฆ 

ติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
โมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดพูดปรารภสงฆเลน 
เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ 

ายวา 
ูปใด 

พวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 

ค 
อ ฉันอาหารทําเสียง 

ูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหารเลียมือ ... 

ค 
ื้อเฟอ ฉันอาหารเลียมือ 

 ภิกษุรูปหน่ึงเคยเปนนักฟอนราํกลาวข้ึนอยางน้ีวา ชะรอยพระสงฆท้ังปวงน้ีอันความเย็นร
 แลว. บรรดาภกิษุท่ีเปนผูมักนอย ...              ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดพูด
 ปรารภพระสงฆเลนเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปน้ันวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอ
 เลน จริงหรือ? 
      ภิกษุรูปนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรง
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกร
 เลา การกระทําของเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความ
 ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสัง่กะภิกษุท้ังหล
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อันภิกษุท้ังหลายไมพึงพูดปรารภพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆเลน ร
 ฝาฝน ตองอาบัติทุกกฏ. 
      ครั้นทรงติเตียนภิกษุนั้นโดยอเนกปริยายแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แล
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙๖. ๕๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําเสียงดังซูดๆ. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันดังซูดๆ. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟ
 ดังซูดๆ ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมร
 ไมตองอาบัติแล. 
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                       -----
                      สุรุสุรวุรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
      [๘๕๒] สาวัตถีนิทาน. ค
                           พระบัญญัติ 
       ๑๙๗. ๕๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันเลียมอื. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเลียมือ ภิกษุใดอาศัยความไมเอ
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 



      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหารขอดบาตร ... 

ค 
เอื้อเฟอ ฉันอาหารขอด 

รูตัว ๑ อาพาธ ๑ ขาวสุกเหลอืนอยกวาดขอดรวมกันเขาแลว 
 อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียฉันอาหารเลียริมฝปาก ... 

ค 
มเอื้อเฟอ ฉันอาหารเลยี 

ัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

ผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูท่ีสวนสัตวเภสกฬาวัน เขต 
. ครั้งน้ัน ภิกษุท้ังหลายรับประเคนโอนํ้าดวยมือขางท่ี 

สมณะ 

 ไมตองอาบัติแล. 
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                       -----
                      สุรุสุรวุรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
      [๘๕๓] สาวัตถีนิทาน. ค
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙๘. ๕๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันขอดบาตร. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันขอดบาตร. ภิกษุใดอาศัยความไม
 บาตร ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไม
 ฉัน ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                       --------------- 
                      สุรุสุรวุรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
      [๘๕๔] สาวัตถีนิทาน. ค
                           พระบัญญัติ 
      ๑๙๙. ๕๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันเลียริมฝปาก. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเลียริมฝปาก. ภิกษุใดอาศัยความไ
 ริมฝปาก ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูต
 ไมตองอาบัติแล. 
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๔ จบ. 
                       -----
                      สุรุสุรวุรรค สิกขาบทท่ี ๕ 
      [๘๕๕] โดยสมัยนั้น พระ
 พระนครสุงสุมารคิระ แขวงภัคคะชนบท
 เปอนอามิส ในโกกนุทปราสาท. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ
 เช้ือสายพระศากยบุตร จึงไดรบัประเคนโอนํ้าดวยมือขางท่ีเปอนอามิส เหมือนพวกคฤหัสถผู 
 บริโภคกามเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาท่ี 



 เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายจึงไดรับประเคนโอนํ้า 

วา พวกภิกษุรับ 
มิส จริงหรือ? 

กษุท้ังหลาย ไฉนพวกโมฆบุรุษเหลาน้ัน 
มือขางท่ีเปอนอามิสเลา การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลาน้ันนั่น ไม 

เลื่อมใส 

             พระบัญญัติ 

ค 
ดอาศัยความ 

มือขางท่ีเปอนอามิส ตองอาบัติทุกกฏ. 

งเอง หรือ 
ลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูท่ีสวนสัตวเภสกฬาวัน เขต 
. ครั้งน้ัน ภิกษุท้ังหลายเทน้ําลางบาตรซ่ึงมีเมล็ดขาวลง 

 พระ 

 
ะแวกบาน จริงหรือ? 

 ดวยมือขางท่ีเปอนอามิสเลา แลวกราบทูลเรือ่งน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาว
 ประเคนโอนํ้าดวยมือท่ีเปอนอา
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                       ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิ
 จึงไดรับประเคนโอนํ้าดวย
 เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ี
 แลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
              
      ๒๐๐. ๕๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมรับโอนํ้าดวยมือเปอนอามิส. 
                          สิกขาบทวิภัง
      อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงรับประเคนโอนํ้า ดวยมือขางท่ีเปอนอามิส. ภิกษุใ
 ไมเอื้อเฟอ รับประเคนโอนํ้าดวย
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ รับประเคนดวยหมายวาจักลา
 ใหผูอื่นลาง ๑ มีอันตราย ๑ วกิ
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๕ จบ. 
                       --------------- 
                      สุรุสุรวุรรค สิกขาบทท่ี ๖ 
      [๘๕๖] โดยสมัยนั้น พระ
 พระนครสุงสุมารคิระ แขวงภัคคะชนบท
 ในละแวกบาน ใกลโกกนุทปราสาท. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
 สมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไดเทน้ําลางบาตรซ่ึงมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน เหมือนพวก 
 คฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานเหลาน้ันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู 
 บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุท้ังหลายจึงไดเทน้ํา 
 ลางบาตรซ่ึงยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบานเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกภิกษุเทน้ํา
 ลางบาตรซ่ึงมีเมล็ดขาวลงในล
      ภิกษุท้ังหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 



                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฉนพวกโมฆบุรุษเหลาน้ัน 

วกบานเลา การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลาน้ัน 
มุชน 

ระบัญญัติ 

เทน้ําลางบาตร ซึ่งยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไม 
ล็ดขาวลงในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ. 

บาตร 
 หรือเทน้ําลางบาตรลงในกระโถน แลวนาํไปเทขางนอก ๑ 

ี่ ๗ 
ยแสดงธรรมแกบุคคลผูกั้นรม. บรรดา 

ทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดแสดงธรรม 

 ขาววา พวกเธอแสดง 
อ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดแสดง 
รกระทําของพวกเธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ี 

 จึงไดเทน้ําลางบาตรซ่ึงยังมีเมล็ดขาวลงในละแ
 นั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่มใสยิ่งของช
 ท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พ
      ๒๐๑. ๕๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวใน 
 ละแวกบาน. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุไม
 เอื้อเฟอ เทน้ําลางบาตรซ่ึงยังมีเม
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ เก็บเมล็ดขาวออกแลวจึงเทน้ําลาง
 หรือขยี้เมล็ดขาวใหละลายแลวเท
 มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                   โภชนปฏิสังยุต ๓๐ สิกขาบท จบ. 
                       --------------- 
                  ธรรมเทศนาปฏิสังยุต ๑๖ สิกขาบท 
                      สุรุสุรวุรรค สิกขาบทท
      [๘๕๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคี
 ภิกษุท่ีเปนผูมักนอย ...             ตางก็เพงโ
 แกบุคคลผูกั้นรมเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ีแกพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย
 ธรรมแกบุคคลผูกั้นรม จรงิหรื
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 ธรรมแกบุคคลผูกั้นรมเลา กา
 ยังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                           พระบัญญัติ 



      ๒๐๒. ๕๗. ก. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลมีรม 

วยประการ 

บานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตรจึงไม 
ียน 

ราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ 
อนุญาตใหแสดงธรรมแกคนเปนไขมีรมใน 

            พระอนุบัญญัติ 
 

ม ๓ ชนิด คือ รมผาขาว ๑ รมลําแพน ๑ รมใบไม ๑ ท่ีเย็บ 

ี 

งธรรมแกบุคคลไมเปนไขผูกั้นรม ภกิษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดง 

ราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

----------- 

งน้ัน พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูถือไมพลอง ... 

 ในมือ. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ด
 ฉะนี้. 
      [๘๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุท้ังหลายรงัเกียจเพ่ือจะแสดงธรรมแกคนเปนไขมีรมใน 
 มือ ชาว
 แสดงธรรมแกคนเปนไขซึ่งมีรมในมือเลา ภกิษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเต
 โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                   ทรงอนุญาตใหแสดงธรรมแกคนไข 
      ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพ
 เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งแกภิกษุท้ังหลายวา เรา
 มือได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
              
      ๒๐๒. ๕๗. ข. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช
 ผูเจ็บไข มีรมในมือ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      ท่ีช่ือวา รม ไดแกร
 เปนวงกลมผูกติดกับซ่ี. 
      ท่ีช่ือวา ธรรม ไดแก ถอยคําท่ีอิงอรรถอิงธรรม เปนพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิส
 ภาษิต เทวตาภาษิต. 
      บทวา แสดง คือแสดงโดยบท ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ อักขระ. 
      อันภิกษุไมพึงแสด
 ธรรมแกคนไมเปนไขผูกั้นรม ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันต
 ไมตองอาบัติแล. 
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                       -----
                      สุรุสุรวุรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
      [๘๕๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๐๓. ๕๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช 
 ผูเจ็บไข มีไมพลองในมือ. 



                          สิกขาบทวิภังค 
      ท่ีช่ือวา ไมพลอง ไดแก ไมพลองยาวส่ีศอกของมัชฌิมบุรุษยาวกวาน้ันไมใชไมพลอง 

ูถือไมพลอง ตองอาบัติทุกกฏ. 

ริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

----------- 

ั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูถือศัสตรา ... 

วัตถุเครื่องประหารมีคมขางเดียว มีคมสองขาง. 
บุคคลผูไมเปนไขผูถือศัสตรา ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อ 

าทิกัมมิกะ ๑ 

----------- 

ั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูถืออาวุธ ... 

ปน เกาทัณฑ. 
เปนไข ผูถืออาวุธ ภกิษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
วุธ ตองอาบัติทุกกฏ. 

 สั้นกวาน้ัน ก็ไมใชไมพลอง. 
      อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูถือไมพลอง ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
 แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจ
 ไมตองอาบัติแล. 
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                       -----
                      สุรุสุรวุรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
      [๘๖๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๐๔. ๕๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช 
 ผูเจ็บไข มีศัสตราในมือ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      ท่ีช่ือวา ศัสตรา ไดแก 
      อันภิกษุไมพึงแสดงธรรม แก
 เฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูไมเปนไข ผูถือศัสตรา ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อ
 ไมตองอาบัติแล. 
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                       -----
                     สุรุสุรวุรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
      [๘๖๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๐๕. ๖๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช 
 ผูเจ็บไข มีอาวุธในมือ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      ท่ีช่ือวา อาวุธ ไดแก 
      อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไม
 แสดงธรรมแกคนไมเปนไข มีมือถืออา
                          อนาปตติวาร 



      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

รคท่ี ๖ จบ. 

วรรค 
ขาบทท่ี ๑ 

ฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูสวมเขียงเทา ... 

งธรรมแกคนไมเปนไข ผูสวมเขียงเทา ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
ยียบเขียงเทาก็ดี ผูสวมเขียงเทาก็ดี ผูสวมเขียงเทาหุมสนก็ดี 

อ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูสวมรองเทา ... 

งธรรมแกคนไมเปนไข ผูสวมรองเทา ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
ยียบรองเทาก็ดี ผูสวมรองเทาก็ดี ผูสวมรองเทาหุมสนก็ดี 

อ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

 ไมตองอาบัติแล. 
                    สุรุสุรุวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                         วร
                      ----------------- 
                      วรรคท่ี ๗ ปาทุกา
                     ปาทุกาวรรค สิก
      [๘๖๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระ
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๐๖. ๖๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผู 
 เจ็บไข สวมเขียงเทา. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุไมพึงแสด
 แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูเห
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผล
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑ จบ. 
                        ----
                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๒ 
      [๘๖๓] สาวัตถีนิทาน. คร
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๐๗. ๖๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผู 
 เจ็บไข สวมรองเทา. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุไมพึงแสด
 แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูเห
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผล
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๒ จบ. 
                         ---



                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๓ 
      [๘๖๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งในยาน ... 

 คานหาม รถ เกวียน เตียงหาม วอ เปลหาม. 
เปนไขผูนั่งไปในยาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 

ิต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนท่ีนอน ... 

รมแกคนไมเปนไข ผูอยูบนท่ีนอน. ภิกษุใดอาศัยความไม 
ผูนอนอยู โดยท่ีสุดแมบนพื้นดิน ตองอาบัติทุกกฏ. 

--------- 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรดัเขา ... 

ดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งรัดเขา ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดง 

                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๐๘. ๖๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผู 
 เจ็บไข ไปในยาน. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      ท่ีช่ือวา ยาน ไดแก
      อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไม
 แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูนั่งไปในยาน ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจร
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๓ จบ. 
                         ---
                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๔ 
      [๘๖๕] สาวัตถีทาน. คร
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๐๙. ๖๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช 
 ผูเจ็บไข ผูอยูบนท่ีนอน. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุไมพึงแสดงธร
 เอื้อเฟอ แสดงธรรมแกคนไมเปนไข
                          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. ค
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑๐. ๖๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช 
 ผูเจ็บไขนั่งรัดเขา. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุไมพึงแส



 ธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งรัดเขาดวยมือก็ดี ผูนั่งรัดเขาดวยผาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 

---------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูโพกผาพัน 

๖๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช 

 คือ พันไมใหเห็นปลายผม. 
เปนไขผูโพกผาพันศีรษะ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 

งอาบัติทุกกฏ. 

ลวแสดง ๑ 
ัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูหมผาคลุม 

๖๗. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช 

 คือ ท่ีเขาเรียกกันวาคลมุตลอดศีรษะ 
เปนไขผูคลุมศีรษะ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 

ีรษะแลวแสดง ๑ 
ัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

                          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. คร
 ศีรษะ ... 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑๑. 
 ผูเจ็บไขพันศีรษะ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      ท่ีช่ือวา พันศีรษะ
      อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไม
 แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูโพกผาพันศีรษะ ตอ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ใหเขาเปดปลายผมจุกแ
 มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิก
                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๖ จบ. 
                        -------------- 
                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๗ 
      [๘๖๘] สาวัตถีนิทาน. คร
 ศีรษะ ... 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑๒. 
 ผูเจ็บไขคลุมศีรษะ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      ท่ีช่ือวา คลุมศีรษะ
      อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไม
 แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูคลุมศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ใหเขาเปดผาคลุมศ
 มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิก



                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๗ จบ. 
                       --------------- 
                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๘ 
      [๘๖๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียอยูท่ีพื้นดินแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยู 

ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรานั่งอยูท่ีพื้นดิน จกัไมแสดงธรรมแก 

แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะ ภิกษุใดอาศัย 
กคนไมเปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะ ตองอาบัติ 

ลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียนั่งอยูบนอาสนะต่ําแสดงธรรมแก 
ี่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 

สูงเลา แลว 

ัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอน่ัง 
คคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูง จรงิหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอน่ังอยูบน 
นอาสนะสูงเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไม 

ี่ 

ึ่งใน 
กสามีวา นาย ดิฉันกําลังต้ังครรภ ดิฉันอยากรับ 

 บนอาสนะ ... 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑๓. ๖๘. 
 คนไมเจ็บไข ผูนั่งบนอาสนะ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุนั่งอยูบนพื้น ไมพึง
 ความไมเอื้อเฟอ นั่งอยูท่ีพื้นดนิ แสดงธรรมแ
 ทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแก
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๘ จบ. 
                       -----
                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๙ 
      [๘๗๐] สาวัตถีนิทาน. คร
 บุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูง บรรดาภิกษุท
 ไฉนพระฉัพพัคคียนั่งอยูบนอาสนะต่ํา จึงไดแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะ
 กราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉ
 บนอาสนะต่ํา แสดงธรรมแกบุ
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 อาสนะตํ่าจึงไดแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบ
 เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท
 เลื่อมใสแลว ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสัง่กะภิกษุท้ังหลายดังตอไปนี้:- 
                     เรื่องภรรยาของบุรุษจัณฑาล 
      [๘๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ภรรยาของบุรุษจัณฑาลคนหน
 พระนครพาราณสีไดต้ังครรภ นางไดบอกแ



 ประทานมะมวง. 
      สามีตอบวา มะมวงไมมี เพราะไมใชหนามะมวง. 
      นางกลาววา ถาไมไดรับประทาน ดิฉันจักตาย. 

นึ่ง บุรุษจัณฑาลน้ันเดินเขาไปท่ี 
วงน้ัน. พอดีพระเจาแผนดินไดเสด็จไปถึงตน 

 บุรุษ 
 

 

. 

 
พฤติอยูในธรรม ท่ีเหลาพระอริยะ 

าติเตียนการไดทรัพยและการไดยศ เพราะนั่นเปนการ 
นการเลี้ยงชีพโดยทางท่ีไมชอบ 

เถิด 
ี่ 

มนตแก 
สูง ยังไมเปนท่ีพอใจของเรา ไฉนในกาลบัดนี้ 

งพวก 
ุมชน 

ะอนุบัญญัติ 

สนะสูง. 

      สมัยน้ัน ตนมะมวงของหลวงมีผลไมวาย มีอยูตนห
 ตนมะมวงน้ัน ครั้นแลวไดข้ึนไปแฝงอยูบนตนมะม
 มะมวงน้ัน ครั้นแลวประทับนั่งบนพระราชอาสนสูง ทรงเรียนมนตกับพราหมณปุโรหิต
 จัณฑาลคิดวา พระเจาแผนดินพระองคนี้ ประทับนั่งบนพระราชอาสนสูงเรียนมนต ช่ือวาไมเคารพ
 ธรรม และพราหมณคนนี้นั่งบนอาสนะตํ่า สอนมนตแกพระเจาแผนดินผูประทับนั่งบนพระราช
 อาสนสูงก็ช่ือวาไมเคารพธรรม สวนเราผูลักมะมวงของหลวง เพราะเหตุแหงสตรีก็ช่ือวาไมเคารพ 
 ธรรมเหมือนกนั แทจริง การกระทําท้ังน้ีลวนตํ่าทรามท้ังน้ัน ดังน้ีแลวไตลงมา ณ ระหวาง 
 พระเจาแผนดินและพราหมณท้ังสองน้ันแล แลวกลาวคาถาข้ึนวาดังน้ี 
      ท้ังสองไมรูอรรถ ท้ังสองไมรูเห็นธรรม คือพราหมณผูสอนมนตโดยไม 
      เคารพธรรม และพระเจาแผนดินผูทรงเรยีนมนตโดยไมเคารพธรรม
 พราหมณนั้นกลาวคาถาวาดังน้ี:- 
      เพราะขาวสุกแหงขาวสาลีอันขาวสะอาด ผสมกับแกงเน้ือ ขาพเจาบริโภค
      แลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงมิไดประ
      สรรเสริญแลว. 
 บุรุษจัณฑาลน้ันไดกลาวสองคาถาวาดังน้ี:- 
      ทานพราหมณ เร
      เลี้ยงชีพโดยความเปนเหตุใหตกตํ่า และเป
      ธรรม จะประโยชนอันใดดวยการเลีย้งชีพเชนนั้น ทานจงรีบออกไปเสีย
      ทานมหาพราหมณ แมสัตวท่ีมีชีวิตเหลาอืน่ก็ยังหุงหากินได ความอาธรรมท
      ทานไดประพฤติมาแลว อยาไดทําลายทานดุจกอนหินทําลายหมอน้ําฉะนั้น 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      [๘๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมในกาลครั้งน้ัน พราหมณนั่งบนอาสนะตํ่าสอน
 พระเจาแผนดินผูประทับนั่งบนพระราชอาสน
 จักพอใจท่ีภิกษุนั่งบนอาสนะตํ่าแลวแสดงธรรมแกคนนั่งบนอาสนะสูงเลา การกระทําขอ
 เธอน่ัน ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเล่ือมใสยิ่งของช
 ท่ีเลื่อมใสแลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พร
      ๒๑๔. ๖๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรานั่งบนอาสนะตํ่า จักไมแสดง 
 ธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูนั่งบนอา
                          สิกขาบทวิภังค 



      อันภิกษุผูนั่งบนอาสนะตํ่า ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะสูง 
่ําแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูนั่งบนอาสนะสูง 

อ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

--------- 

ั้งน้ัน พระฉัพพัคคียยืนแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยู ... 

อยู ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยู ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ 
ูนั่งอยู ตองอาบัติทุกกฏ. 

ิต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

---------- 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินไปขางหลัง แสดงธรรมแกบุคคล 

ึงทําความศึกษาวา เราเดินไปขางหลัง จักไมแสดง 
างหนา. 

รรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปขางหนา ภิกษุใด 
หลัง แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปขางหนา ตองอาบัติ 

ลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

 ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งบนอาสนะต
 ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผล
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๙ จบ. 
                        ----
                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ 
      [๘๗๓] สาวัตถีนิทาน. คร
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑๕. ๗๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรายืนอยูจักไมแสดงธรรมแกคนไม 
 เจ็บไขผูนั่งอยู. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุผูยนื
 ยืนแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผ
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจร
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๐ จบ. 
                       -----
                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑ 
      [๘๗๔] สาวัตถีนิทาน. ค
 ผูเดินไปขางหนา ... 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑๖. ๗๑.  ภิกษุพ
 ธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูเดินไปข
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุผูเดินไปขางหลัง ไมพึงแสดงธ
 อาศัยความไมเอื้อเฟอเดินไปขาง
 ทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแก
 ไมตองอาบัติแล. 



                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๑ จบ. 
                        -------------- 

รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียเดินไปนอกทาง แสดงธรรมแกบุคคล 

ุพึงทําความศึกษาวา เราเดินไปนอกทาง จักไมแสดงธรรม 

ึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปในทาง ภิกษุใด 
กทาง แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปในทาง ตองอาบัติ 

ลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ 

นาปฏิสังยุต ๑๖ สิกขาบท จบ. 

กขาบทท่ี ๑๓ 
ะฉัพพัคคียยืนถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะ 

. ๗๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมยืนถายอุจจาระ 

ิใชผูอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระ หรือถายปสสาวะ ภิกษุใดอาศัยความ 
ุจจาระก็ดี ยนืถายปสสาวะก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ. 

---------- 

                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒ 
      [๘๗๕] สาวัตถีนิทาน. ค
 ผูเดินไปในทาง ... 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑๗. ๗๒. ภิกษ
 แกคนไมเจ็บไข ผูไปอยูในทาง. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุผูเดินไปนอกทาง ไมพ
 อาศัยความไมเอื้อเฟอเดินไปนอ
 ทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแก
 ไมตองอาบัติแล. 
                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๒ จบ. 
                ธรรมเทศ
                        -------------- 
                        ปกิณกะ ๓ สิกขาบท 
                     ปาทุกาวรรค สิ
      [๘๗๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งน้ัน พร
 บาง ... 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑๘
 หรือถายปสสาวะ. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุยืนอยู ม
 ไมเอื้อเฟอ มิใชผูอาพาธ ยืนถายอ
                          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. ครั้งน้ัน พระฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง 

วา เราไมอาพาธ จักไมถายอุจจาระ 
สดเขียว. 

 หรือถายปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงบนของ 
ื้อเฟอ มิใชผูอาพาธ ถายอุจจาระก็ดี ถายปสสาวะก็ดี 

ลงในท่ีปราศจากของสดเขียว 
มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

ผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
รั้งน้ัน พระฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะ 

น้ํา 
เพงโทษ ติเตียน 

รงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขาววา พวกเธอถาย 
วนเขฬะบาง ลงในนํ้า จริงหรือ? 

ฆบุรุษท้ังหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดถาย 
้ําเลา การกระทําของพวกเธอน่ัน ไม 

ี่เลื่อมใส 

             พระบัญญัติ 

 บวนเขฬะบาง ลงบนของสดเขียว ... 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๑๙. ๗๔. ภิกษุพึงทําความศึกษา
 ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ บนของ
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุมิใชผูอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระ
 สดเขียว ภิกษุใดอาศัยความไมเอ
 บวนเขฬะก็ดี ลงบนของสดเขียว ตองอาบัติทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ของท่ีถาย
 แลวไหลไปรดของสดเขียว ๑ 
                   ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๔ จบ. 
                       --------------- 
                     ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๕ 
      [๘๗๘] โดยสมัยนั้น พระ
 อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ค
 บาง บวนเขฬะบาง ลงในนํ้า ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
 พระสมณะเช้ือสายพระศากยบุตร จึงไดถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงใน
 เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภิกษุท้ังหลายไดยินชาวบานพวกนั้นพากัน
 โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย   ...  ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย 
 จึงไดถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในนํ้าเลา แลวกราบทูลเรื่องน้ัน 
 แดพระผูมีพระภาค. 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคท
 อุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บ
      พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา. 
                    ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโม
 อุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน
 เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท
 แลว ... 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
              



      ๒๒๐. ๗๕. ก. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมถายอุจจาระ ปสสาวะ 
 หรือบวนเขฬะ ในน้ํา. 
      ก็สิกขาบทน้ี ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุท้ังหลาย ดวยประการ 

ะบาง บวนเขฬะบาง ลงในนํ้า จึงกราบทูลเรื่องน้ันแดพระผูมีพระภาค. 
ตุ 

ุผูอาพาธ 

ุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในนํ้า ภิกษุใด 
าธ ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในนํ้า ตองอาบัติ 

ลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ของท่ีถายไวบนบกแลวไหลลงสูน้ํา ๑ 
ัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล. 

. 

      ทานท้ังหลาย ธรรมคือเสขิยะ ขาพเจายกข้ึ ล ขาพเจาขอถามทานท้ังหลาย 
 ในธรรมคือเสขิยะเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายเปน ิ์แลวหรอื? ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ี 

ปน 

-------------- 
                       ธรรมคืออธิกรณสมถะ 
      [๘๘๐] ทานท้ังหลาย ก็ธรรมเปนเครื่องระ  ประการเหลาน้ีแล มาสูอุเทศ. 

 ฉะนี้. 
      [๘๗๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุอาพาธท้ังหลาย รังเกียจอยูท่ีจะถายอุจจาระบาง ถาย 
 ปสสาว
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเห
 แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหภิกษ
 ถายอุจจาระก็ด ีถายปสสาวะก็ดี บวนเขฬะก็ดี ลงในนํ้าได. 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทน้ีข้ึนแสดงอยางนี้ วาดังน้ี:- 
                          พระอนุบัญญัติ 
      ๒๒๐. ๗๕. ข. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมถายอุจจาระ 
 ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ในน้ํา. 
                          สิกขาบทวิภังค 
      อันภิกษุมิใชผูอาพาธ ไมพึงถายอ
 อาศัยความไมเอื้อเฟอ มิใชผูอาพ
 ทุกกฏ. 
                          อนาปตติวาร 
      ไมแก
 มีอันตราย ๑ วกิลจริต ๑ อาทิก

ปาทุกาวรรค สิกขาบทท่ี ๑๕ จบ. 
วรรคท่ี ๗ จบ

ปกิณกะ ๓ สิกขาบท จบ. 
-------------- 
บทสรุป 

นแสดงแลวแ
ผูบริสุทธ

 สองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสามวา ทานท้ังหลายเ
 ผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลว ในธรรมคือเสขิยะเหลาน้ี เหตุนั้นจึงน่ิง 
 ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางน้ีแล. 

เสขิยกัณฑ จบ. 

งับอธิกรณ ๗



      คือ พึงใหระเบียบอันพึงทําในท่ีพรอมหนา ๑ พึงใหระเบียบท่ียกสติข้ึนเปนหลัก ๑ 
 

เกิด 

ลาย ธรรมคืออธกิรณสมณะ ๗ ประการ ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล. ขาพเจา 
รมคืออธิกรณสมถะเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรือ? 

งท่ี 

                            คํานิคม 
      [๘๘๑] ทานท้ังหลาย นิทานขาพเจายกข้ึน

บท                         ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว 
ายกข้ึนแสดงแลว. 

      

. 
ั้น ีเทาน้ี ม องในพระ 

พระวินัยปฎกเลม ๒ จบ. 

 พึงใหระเบียบท่ีใหแกภิกษุผูหายเปนบาแลว ๑ ทําตามสารภาพ ๑ วินิจฉัยอาศัยความเห็นขาง
 มาก ๑ กิริยาท่ีลงโทษแกผูผิด ๑ ระเบียบดังกลบไวดวยหญา ๑ เพื่อสงบระงับอธิกรณท่ี
 ข้ึนๆ แลว. 
                            บทสรุป 
      ทานท้ังห
 ขอถามทานท้ังหลาย ในธร
 ขาพเจาขอถามแมครั้งท่ีสองวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวหรอื? ขาพเจาขอถามแมครั้
 สามวา ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ทานท้ังหลายเปนผูบริสุทธ์ิแลวในธรรมคืออธิกรณ- 
 *สมถะเหลาน้ี เหตุนั้นจึงน่ิง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางน้ีแล. 

ธรรมคืออธิกรณสมถะ จบ. 
-------------- 

แสดงแลว. 
 ธรรมคือปาราชิก ๔ สิกขา
 ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท                    ขาพเจ
 ธรรมคืออนยิต ๒ สิกขาบท                           ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว. 
 ธรรมคือนิสสคัคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท           ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว. 
 ธรรมคือปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท                       ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว. 
 ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท                     ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว. 
 ธรรมคือเสขิยะท้ังหลาย                             ขาพเจายกข้ึนแสดงแลว. 
 ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ประการ                     ขาพเจายกข้ึนแสดงแลวแล
      สิกขาบทของพระผูมีพระภาคพระองคน  ม าในพระปาติโมกข นับเนื่
 ปาติโมกข มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน. 
      พวกเราท้ังหมดนี้แล พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาในพระ- 
 *ปาติโมกขนั้น เทอญ. 

มหาวิภังค จบ. 

---------- 
 


