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เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
[๑] โดยสมัยนั้น พระนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น นายสาฬหะหลานของมิคารมาตา มีความประสงค
จะสรางวิหารถวายภิกษุณีสงฆ. ครั้งนั้นและนายสาฬหะหลานของมิคารมาตา. จึงเขาไปหานาง
ภิกษุณีทั้งหลาย แจงความประสงควา แมเจา กระผมอยากจะสรางวิหารถวายภิกษุณีสงฆ ขอแม
เจาจงโปรดใหภิกษุณีผูอํานวยการกอสรางรูปหนึ่งแกกระผม. ครั้งนั้นมีสาว ๔ พี่นอง ชื่อนันทา ๑ ชื่อ
นันทาวดี ๑ ชื่อสุนทรีนันทา ๑ ชื่อถุลลนันทา ๑ บวชอยูในสํานักภิกษุณี. บรรดาภิกษุณีทั้ง ๔ นั้น
ภิกษุณีสุนทรีนันทา เปนบรรพชิตสาวทรงโฉมวิไล นาพิศ พึงชม เปนบัณฑิต เฉียบแหลม มี
ปรีชา ขยัน ไมเกียจคราน กอปรดวยปญญาเลือกฟนอันเปนทางดําเนินในการงานนั้นๆ สามารถ
พอที่จะทํากิจการงานนั้นๆ ใหลุลวงไป. ครั้งนั้นแลจึงภิกษุณีสงฆไดสมมติภิกษุณีสุนทรีนันทาให
เปนผูอํานวยการกอสรางแกนายสาฬหะ หลานมิคารมาตา. และตอมาภิกษุณีสุนทรีนันทา ไปสู
เรือนของนายสาฬหะ หลานมิคารมาตาเสมอ โดยแจงวา จงใหมีด จงใหขวาน จงใหผึ่ง จง
ใหจอบ จงใหสิ่ว. แมนายสาฬหะ หลานมิครมาตา ก็ไปสูสํานักนางภิกษุณีเสมอ เพื่อทราบ
กิจการที่ทําแลว ที่ยังมิไดทํา เขาทั้งสองไดมีจิตปฏิพัทธกัน เพราะเห็นกันอยูเสมอ. ครั้นนายสาฬหะ
หลานมิคารมาตา ไมไดโอกาสที่จะประทุษรายภิกษุณีสุนทรีนันทา จึงไดตกแตงภัตตาหารถวายภิกษุณี
สงฆ เพื่อมุงจะประทุษรายภิกษุณีสุนทรีนันทานั้น. ครั้งนั้นแล นายสาฬหะหลานมิคารมาตา
ใหปูอาสนะในโรงฉัน จัดอาสนะสําหรับภิกษุณีทั้งหลายที่แกกวาภิกษุณีสุนทรีนันทาไวสวนหนึ่ง
สําหรับภิกษุณีทั้งหลายที่ออนกวาภิกษุณีสุนทรีนันทาไวสวนหนึ่ง จัดอาสนะสําหรับภิกษุณีสุนทรี
นันทาไวในสถานที่อันกําบังนอกฝาเรือน ใหภิกษุณีผูเถระทั้งหลายพึงเขาใจวานางนั่งในสํานักพวก
ภิกษุณีผูนวกะ แมภิกษุผูนวกะทั้งหลายก็พึงเขาใจวา นางนั่งอยูในสํานักพวกภิกษุณีผูเถระ.
ครั้นจัดเสร็จแลว นายสาฬหะหลานมิคารมาตา ไดใหคนไปแจงภัตตกาลแกภิกษุณีสงฆ
วาไดเวลาอาหารแลว เจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว.
ภิกษุณีสุนทรีนันทาทราบไดดีวา นายสาฬหะ หลานมิคารมาตา ไมไดทําอะไรมากมาย ได
ตกแตงภัตตาหารไวถวายภิกษุณีสงฆ ดวยเธอมีความประสงคจะประทุษรายเรา ถาเราไป ความอื้อฉาว
จักมีแกเรา จึงใชภิกษุณีอันตวาสินีไปดวยสั่งวา เธอจงไปนําบิณฑบาตมาใหเรา และผูใดถามถึงเรา
เธอจงบอกวาอาพาธ.
ภิกษุณีอันเตวาสินีนั้นรับคําสั่งของภิกษุณีสุนทรีนันทาแลววาดีแลวพระแมเจา.
สมัยนั้น นายสาฬหะ หลานมิคารมาตา ยืนคอยอยูที่ซุมประตูขางนอก ถามถึงภิกษุณี

สุนทรีนันทาไปขางไหน ขอรับ แมเจาสุนทรีนันทา ไปขางไหน ขอรับ?
เมื่อเขาถามถึงอยางนี้แลว ภิกษุณีอันเตวาสินีของนางสุนทรีนันทาตอบกะเขาดังนี้วา อาพาธ
คะ ดิฉันจักนําบิณฑบาตไปถวาย.
ครั้งนั้นเขาคิดวา การที่เราไดตกแตงอาหารถวายภิกษุณีสงฆ ก็เพราะเหตุแมเจาสุนทรีนันทา
จึงสั่งคนใหเลี้ยงดูภิกษุณีสงฆแลวเลี่ยงไปทางสํานักภิกษุณีสงฆ.
ก็สมัยนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทายืนคอยมองนายสาฬหะ หลานมิคารมาตาอยูขางนอกซุมประ
ตูวัด นางเห็นเขาเดินมาแตไกลจึงหลบเขาสูสํานัก นอนคลุมศีรษะอยูบนเตียง.
ครั้นเขาเขาไปหาแลว ไดถามนางวา แมเจาไมสบายหรือขอรับ ทําไมจึงจําวัดเสียเลา?.
นางตอบวา นาย การที่สตรีรักใครกับคนที่เขาไมรักตอบ ยอมเปนเชนนี้แหละคะ.
เขากลาววา ทําไมผมจะไมรักแมเจา ขอรับ แตผมหาโอกาสที่จะประทุษรายแมเจาไมได
แลวมีความกําหนัด ไดถึงความเคลาคลึงดวยกายกับนางภิกษุณีสุนทรีนันทา ผูมีความกําหนัด.
ก็สมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งผูชราทุพพลภาพ เทาเจ็บ นอนอยูไมหางจากภิกษุณีสุนทรี
นันทา. นางภิกษุณีนั้นไดแลเห็นนายสาฬหะ หลานมิคารมาตา ถึงความเคลาคลึงดวยกายกับภิกษุณี
สุนทรีนันทาผูกําหนัด ครั้นเห็นแลวจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาสุนทรีนันทา จึง
ไดมีความกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัดเลา. ครั้งนั้นแล นางภิกษุณีนั้น
ไดแจงเรื่องนัน้ แกภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดาภิกษุณีผูมีความมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความ
รังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน แมเจาสุนทรีนันทา จึงไดมี
ความกําหนัดยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัดเลา. ครั้งนั้นแล นางภิกษุณีเหลานั้น
จึงแจงเรือ่ งนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
สุนทรีนันทาจึงไดมีความกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูมีความกําหนัดเลา.
ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นจึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีสุนทรี
นันทามีความกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุณีสุนทรีนันทา
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุณีสุนทรีนันทาจึงได
มีความกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัดเลา การกระทําของนางนั่นไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว
โดยที่แท การกระทําของนาง เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใสและเพื่อความ
เปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว. ครั้นพระองคทรงติเตียนภิกษุณีสุนทรีนันทาโดย
อเนกปริยายแลว จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก
ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหง ความเปนคนเลี้ยงงาย ความ
เปนคนบํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไม
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงกระทําธรรมมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่
เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุณีทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ
ขมภิกษุณีผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูส ําราญแหงภิกษุณีผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตาม
พระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกภิกษุณีจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๕. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีความกําหนัด ยินดีการลูบก็ดี คลําก็ดี จับก็ดี ตองก็ดี
บีบเคลนก็ดี ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ใตรากขวัญลงไป เหนือเขาขึ้นมา แมภิกษุณีนี้ก็เปน
ปาราชิก ชื่ออุพภชานุมัณฑลิกา หาสังวาสมิได.
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครือ่ งอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุณี
เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว
ชื่อวา ภิกษุณี โดยสมญา ชื่อ ภิกษุณี โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปน
เอหิภิกษุณี ชื่อ ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูอปุ สมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุณี
เพราะอรรถวาเปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวามีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถ
วาเปนพระเสขะ. ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวา

เปนผูอันสงฆสองฝายพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ
บรรดาภิกษุณีเหลานั้น ภิกษุณีอันสงฆสองฝายพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อัน
ไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีความกําหนัด ไดแกหญิงหรือชายมีความกําหนัดมาก มีความเพงเล็ง มี
จิตปฏิพัทธ.
ที่ชื่อวา บุรุษบุคคล ไดแก มนุษยผูชาย ไมใชยักษผูชาย ไมใชเปรตผูชาย ไมใช
สัตวดิรัจฉานตัวผู เปนคนรูความ เปนผูสามารถ เพื่อถึงความเคลาคลึงดวยกาย.
บทวา ใตรากขวัญลงไป คือ เบื้องต่ําแหงรากขวัญลงไป.
บทวา เหนือเขาขึ้นมา คือ เบื้องบนแหงมณฑลเขาขึ้นมา.
ที่ชื่อวา ลูบ คือ เพียงลูบไป.
ที่ชื่อวา คลํา คือ จับเบาๆ ไปขางโนนขางนี้.
ที่ชื่อวา จับ คือ เพียงจับตัว
ที่ชื่อวา ตอง คือ เพียงถูกตองตัว.
บทวา ยินดี ... การบีบเคลนก็ดี คือยินดีการจับตองอวัยวะแลวบีบเคลน.
บทวา แมภิกษุณีนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน.
คําวา เปนปาราชิก อธิบาย บุรุษถูกตัดศีรษะแลวไมอาจมีสรีระคุมกันนั้นเปนอยู ชื่อ
แมฉันใด ภิกษุณีก็ฉันเหมือนกัน มีความกําหนัด ยินดีการลูบก็ดี คลําก็ดี จับก็ดี ตองก็ดี บีบเคลน
ก็ดี ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ใตรากขวัญลงไป เหนือเขาขึ้นมา ยอมไมเปนสมณะ ไมเปนธิดาของ
พระศากยบุตร เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา เปนปาราชิก.
บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวาสังวาส ไดแกกรรมที่พึงกระทํารวมกัน อุเทศ
ที่พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อวาสังวาส สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุณีนั้น
เพราะเหตุนั้นจึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
บทภาชนีย
[๓] เมื่อทั้งสองฝายมีความกําหนัด ฝายใดฝายหนึ่งถูกกายดวยกาย ใตรากขวัญลงไป
เหนือเขาขึ้นมา ภิกษุณีตองอาบัติปาราชิก. ถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ถูกกาย
ดวยของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย. ถูกของที่เนื่องดวยกาย ดวยของที่เนื่องดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ. ถูกกายดวยของที่โยนให ตองอาบัติทุกกฏ. ถูกของที่เนื่องดวยกาย ดวยของ
ที่โยนให ตองอาบัติทุกกฏ. ถูกของที่โยนให ดวยของที่โยนให ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔] กายตอกายถูกกัน เหนือรากขวัญขึ้นไป ใตเขาลงมา ภิกษุณีตองอาบัติถุลลัจจัย.
ของที่เนื่องดวยกายกับกายถูกกัน ตองอาบัติทุกกฏ. กายกับของที่เนื่องดวยกายถูกกัน ตองอาบัติ*ทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกาย กับของที่เนื่องดวยกายถูกกัน ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของไปถูกกาย
ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยน
มา ตองอาบัติทุกกฏ.

[๕] ฝายหนึ่งมีความกําหนัด กายตอกายถูกกัน ใตรากขวัญลงไปเหนือเขาขึ้นมา ภิกษุณี
ตองอาบัติถุลลัจจัย. กายถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย
ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกาย ถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไป
ถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖] กายถูกกาย เหนือรากขวัญขึ้นไป ใตเขาลงมา ตองอาบัติทุกกฏ. กายถูกของที่
เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวย
กายถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกของ
ที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.
[๗] เมื่อทั้งสองฝายมีความกําหนัด จับตองกายดวยกาย ของยักษก็ดี เปรตก็ดี
บัณเฑาะก็ดี สัตวดิรัจฉานที่มีกายคลายมนุษยก็ดี ใตรากขวัญลงมาเหนือเขาขึ้นไป ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย. กายถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกาย ถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ. โยนของถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไป ถูกของที่โยนมา ตอง
อาบัติทุกกฏ.
[๘] ถูกกายดวยกาย เหนือรากขวัญขึ้นไป ใตเขาลงมา ตองอาบัติทุกกฏ. กายถูกของ
ที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกาย
ถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกของที่
เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.
[๙] ฝายหนึ่งมีความกําหนัด ถูกกายดวยกาย ใตรากขวัญลงมา เหนือเขาขึ้นไป ตอง
อาบัติทุกกฏ. กายถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย ตองอาบัติ
ทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกายถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกกาย ตองอาบัติ*ทุกกฏ. โยนของถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของไปถูกของที่โยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๐] กายถูกกาย เหนือรากขวัญขึ้นไป ใตเขาลงมา ตองอาบัติทุกกฏ. กายถูกของ
ที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกายถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่เนื่องดวยกาย
ถูกของที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของไปถูกกาย ตองอาบัติทุกกฏ. โยนของถูกของ
ที่เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ. ของที่โยนไปถูกของที่โยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๑๑] ภิกษุณีไมตั้งใจ ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ ไมยินดี ๑ วิกลจริต ๑ มีจิตฟุงซาน ๑
กระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุณีอาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ จบ.
---------------ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา

[๑๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นภิกษุณีสุนทรีนันทามีครรภกับนายสาฬหะ หลาน
มิคารมาตา. นางไดปกปดไวจนมีครรภออนๆ เมื่อครรภแกแลวนางจึงสึกออกมาคลอดบุตร. ภิกษุณี
ทั้งหลายไดถามเรื่องนั้นกับภิกษุณีถุลลนันทาวา แมเจา นางสุนทรีนันทาสึกไมนานนัก ก็คลอดบุตร
ชะรอยนางจะมีครรภทั้งเปนภิกษุณีกระมัง เจาขา?
ถุล. อยางนั้น เจาขา.
ภิก. ก็แมเจารูอยูว าภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก เหตุไฉนจึงไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะเลา?
ถุล. โทษอันใดของเธอ นั่นเปนโทษของดิฉัน การเสื่อมเกียรติอันใดของเธอ นั่นเปน
การเสื่อมเกียรติของดิฉัน การเลื่อมยศอันใดของเธอ นั่นเปนการเสื่อมยศของดิฉัน การเสื่อมลาภ
อันใดของเธอ นั่นเปนการเสื่อมลาภของดิฉัน ไฉนดิฉันจักบอกโทษของตน การเสื่อมเกียรติ
ของตน การเสื่อมยศของตน การเสื่อมลาภของตน แกคนเหลาอื่นเลา.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมเจาถุลลนันทา
รูอยูซึ่งภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก ไฉนจึงไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะเลา. ครั้งนั้นแลนางภิกษุณี
เหลานั้นแจงเรือ่ งนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลความเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกินนั้น ทรงทําธรรมมีกถา แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา รูอยูวา ภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก ไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะ
จริงหรือ?. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริงพระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีถุลลนันทารูอยูวาภิกษุณี
ลวงอาบัติปาราชิก ไฉนจึงไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใส ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดย
โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อ
ความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกภิกษุณี จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้วา ดังนี้:พระบัญญัติ
๖.๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด รูอยูวา ภิกษุณีลวงอาบัติปาราชิก ไมโจทดวยตน ไมบอกแก
คณะ ในเวลาที่ภิกษุณีนั้นยังดํารงเพศอยูก็ดี เคลื่อนไปแลวก็ดี ถูกนาสนะแลวก็ดี ไปเขารีด
เดียรถียเสียก็ดี ภายหลังนางจึงบอกอยางนี้วา แมเจา เจาขา เมื่อกอนดิฉันรูจักภิกษุณีนั่น
ไดดีทีเดียววา นางเปนพี่หญิง นองหญิง มีความประพฤติเชนนี้และมีความประพฤติเชนนี้
แตดิฉันไมโจทดวยตน ไมบอกแกคณะ แมภิกษุณีนี้ก็เปนปาราชิก ชื่อวัชชปฏิจฉาทิกา
หาสังวาสมิได.
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๑๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ...
นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือ รูเองก็ดี คนอื่นบอกแกเธอก็ดี เจาตัวบอกก็ดี.
คําวา ลวงอาบัติปาราชิก คือ ตองอาบัติปาราชิกขอใดขอหนึ่ง ในปาราชิก ๘.
คําวา ไมโจทดวยตน คือ ไมโจทเอง.
คําวา ไมบอกแกคณะ คือ ไมบอกแกภิกษุณีอื่นๆ
[๑๔] พากยวา ในเวลาที่ภิกษุณีนั้น ยังดํารงเพศอยูก็ดี เปนตน อธิบายวา ภิกษุณี
ผูดํารงอยูในเพศของตน ตรัสเรียกวา ผูยงั ดํารงเพศอยู ผูถึงมรณภาพ ตรัสเรียกวา ผูเคลื่อนไป
ผูสึกเองก็ตาม ถูกผูอื่นนาสนะเสียก็ตาม ตรัสเรียกวา ผูถูกนาสนะ เขาไปสูลัทธิเดียรถีย ตรัส
เรียกวา เขารีดเดียรถีย.
[๑๕] สองพากยวา ภายหลังนางจึงบอกอยางนี้วา แมเจา เจาขา เมื่อกอนดิฉันรูจัก
ภิกษุณีนั่นไดดีทีเดียววา นางเปนพี่หญิง นองหญิง มีความประพฤติเชนนี้ และมีความ
ประพฤติเชนนี้ แตดิฉันไมโจทดวยตน นั้น คือ ไมโจทเอง.
คําวา ไมบอกแกคณะ คือ ไมบอกแกภิกษุณีอื่นๆ
[๑๖] บทวา แมภิกษุณีนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน.
คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ใบไมเหลืองหลุดจากขั้วแลวไมควรเพือ่ จะเปนของเขียว
สดขึ้นได ชื่อแมฉันใด ภิกษุณีก็ฉันนั้นแหละ รูอยูว าภิกษุณีลว งปาราชิกธรรมแลว เมื่อเธอ
ทอดธุระวาจักไมโจทดวยตน จักไมบอกแกคณะดังนี้เทานั้น เธอยอมไมเปนสมณะ ไมเปนธิดาของ
พระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราชิก.
บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวา สังวาส ไดแกกรรมที่พึงทํารวมกัน อุเทศที่
พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อวาสังวาส สังวาสนั้นไมมรี วมกับภิกษุณีนั้น เพราะ
เหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
อนาปตติวาร
[๑๗] ภิกษุณีไมบอกดวยเกรงวา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความ
วิวาท จักมีแกสงฆ ๑ ไมบอกดวยเขาใจวา สงฆจักแตกกัน สงฆจักราวรานกัน ๑ ไมบอกดวย
แนใจวา ภิกษุณีนี้เปนคนรายกาจ หยาบคาย จักทําอันตรายแกชีวิต หรือพรหมจรรย ๑ ไมพบ
ภิกษุณีอื่นๆ ที่สมควรจะบอก จึงไมบอก ๑ ไมประสงคจะปกปด แตยังมิไดบอก ๑ ไมบอกดวย
สําคัญวา จักปรากฏดวยการกระทําของเขาเอง ๑ ภิกษุณีวิกลจริต ๑ ภิกษุณีอาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ จบ.
---------------ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓

เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาประพฤติตามพระอริฏฐะผูเผาพราน
แรง ที่ถูกสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียแลว. บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดประพฤติตามพระอริฏฐะผูเผาพรานแรง ซึ่งถูกสงฆผู
พรอมเพรียงกันยกเสียแลวเลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ประพฤติตามอริฏฐะภิกษุผูเผาพรานแรง ซึ่งถูกสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา จึงได
ประพฤติตามอริฏฐะภิกษุผูเผาพรานแรง ซึ่งถูกสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลวเลา การกระทําของ
เธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนีว้ าดังนี้:พระบัญญัติ
๗. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงประพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียแลว
ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน ผูไมเอื้อเฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิไดทําภิกษุผูมีสังวาส
เสมอกันใหเปนสหาย ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงวากลาวอยางนีว้ า แมเจา ภิกษุนั่น
แล อันสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสน เปนผูไมเอื้อ
เฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย แมเจาอยาประพฤติตาม
ภิกษุนั่นเลย แลภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว
ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส กวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้นเสีย หาก
นางถูกสวดสมณุภาสกวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสีย การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการ
ดี หากนางไมสละเสีย แมภิกษุณีนี้ก็เปนปาราชิก ชื่ออุกขิตตานุวัตติกา หาสังวาสมิได.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
สงฆที่ชื่อวา พรอมเพรียงกัน คือ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน.
ที่ชื่อวา ถูกยกเสียแลว คือ ถูกยกเสียในเพราะไมเห็นอาบัติ ในเพราะไมทําคืนอาบัติ
หรือในเพราะไมสละทิฏฐิบาป.
สองบทวา ตามธรรม ตามวินัย คือ โดยธรรมอันใด โดยวินัยอันใด.

บทวา อันเปนสัตถุศาสน คือ เปนคําสั่งสอนของพระผูชาํ นะกิเลส ไดแกพระพุทธศาสนา.
ที่ชื่อวา ไมเอื้อเฟอ คือไมเชื่อสงฆ บุคคล หรือกรรม.
ที่ชื่อวา ไมทําคืนอาบัติ คือ ถูกสงฆยกแลว สงฆยังไมเรียกเขาหมู.
ที่ชื่อวา มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย คือ ภิกษุทั้งหลายผูม ีสังวาสเสมอ
กัน ตรัสเรียกวาภิกษุผูสหาย ภิกษุนั้นไมรวมกับภิกษุผูสหายเหลานั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา มิได
ทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย.
บทวา พึงประพฤติตามภิกษุนั้น ความวา ภิกษุนั้นมีความเห็นอยางใด มีความพอใจ
อยางใด มีความชอบใจอยางใด แมภิกษุณีนั้นมีความเห็นอยางนั้น มีความพอใจอยางนั้น มีความ
ชอบใจอยางนั้น.
[๒๐] บทวา ภิกษุณีนั้น ไดแกภิกษุณีผูประพฤติตามภิกษุ ผูถูกสงฆยกเสียแลวนั้น.
บทวา อันภิกษุณีทั้งหลาย ไดแกภิกษุณีเหลาอื่น คือ ภิกษุณีที่ไดเห็นไดยินทั้งหลาย
พึงวากลาวดังนี้วา แมเจา ภิกษุนั้นแล อันสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินัย
ตามสัตถุศาสน เปนผูไมเอื้อเฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย แม
เจาอยาประพฤติตามภิกษุนั่น. พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม. หากนางสละได
การสละไดดั่งนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีทั้งหลายทราบเรื่องแลวไม
วากลาว ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวไปสูทามกลางสงฆ แลววากลาว
วา แมเจา ภิกษุนั่นแลอันสงฆผูพรอมเพรียงกันยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสน
เปนผูไมเอื้อเฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิไดทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย แมเจาอยาประพฤติ
ตามภิกษุนั่นเลย. พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม. หากเธอสละได การสละได
ดั่งนี้นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๒๑] ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส. ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลภิกษุณีทั้ง
หลายพึงสวดสมนุภาสอยางนี้.
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมนุภาส
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ประพฤติตามภิกษุผูอันสงฆพรอม
เพรียงกันยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน ไมเอื้อเฟอ ไมทําคืนอาบัติ มิได
ทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย นางยังไมยอมสละวัตถุนั้น. ถาความพรอมพรัง่ ของ
สงฆถึงที่นี่แลว สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุณีผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น. นี้เปนญัตติ.
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงดิฉัน ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ประพฤติตามภิกษุผูอันสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียแลว ตามธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสน ไมเอื้อเฟอ ไมคืนอาบัติ มิได
ทําภิกษุผูมีสังวาสเสมอกันใหเปนสหาย นางยังไมยอมสละวัตถุนั้น. สงฆสวดสมภาสภิกษุณีผู
มีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น. การสวดสมนุภาสภิกษุณีผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแก
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.
ดิฉันกลาวความนี้เปนครั้งที่สอง ...

ดิฉันกลาวความนี้เปนครั้งที่สาม ...
ภิกษุณีมีชื่อนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้น. ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง. ดิฉันทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๒๒] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรมวาจา
ครั้งสุด ตองอาบัติปาราชิก.
[๒๓] บทวา ภิกษุณีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน.
คําวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ศิลาหนาแตกสองเสี่ยงแลวเปนของกลับตอกันสนิทไม
ไดฉันใด ภิกษุณีก็ฉันนั้นแล อันสงฆสวดสมนุภาสอยูถงึ ครัง้ ที่สาม ยังไมสละ ยอมไมเปนสมณะ
ไมใชธิดาของพระศากยะบุตร เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เปนปาราชิก.
บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวา สังวาส ไดแกกรรมที่พึงทํารวมกัน อุเทศที่
พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นั่นชื่อวาสังวาส สังวาสนั้นไมมีรวมกับภิกษุนั้น
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
บทภาชนีย
ติกะปาราชิก
[๒๔] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวากรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติปาราชิก.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ไมสละ หองอาบัติปาราชิก.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติปาราชิก.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๒๕] ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมเสียสละ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม
ตองอาบัติแล.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ จบ
---------------ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๒๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียมีความกําหนัดยินดีการที่บุรุษบุคคล
ผูกําหนัดจับมือบาง จับชายผาสังฆาฏิบาง ยืนดวยบาง สนทนาดวยบาง ไปสูที่นัดแนะบาง ยินดี
การที่บุรุษมาหาตามนัดบาง เขาไปสูที่มุงดวยกันบาง ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น เพื่อประสงค
จะเสพอสัทธรรมนั้นบาง. บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคีย จึงไดมีความกําหนัดยินดีการที่บุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือบาง จับชายผาสังฆาฏิบาง

ยืนดวยบาง สนทนาดวยบาง ไปสูที่นัดแนะกันบาง ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดบาง เขาไปสูที่
มุงดวยกันบาง ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั้นบางเลา ... แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคียมี
ความกําหนัด ยินดีการที่บุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือบาง จับชายผาสังฆาฏิบาง ยืนดวยบาง สนทนา
ดวยบาง ไปสูที่นัดแนะกันบาง ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดบาง เขาไปสูที่มุงดวยกันบาง ทอดกาย
เพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนัน้ บาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงมีความกําหนัด
ยินดีการที่บุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือบาง จับชายผาสังฆาฏิบาง ยืนดวยบาง สนทนาดวยบาง ไป
สูที่นัดแนะกันบาง ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดบาง เขาไปสูที่มุงดวยกันบาง ทอดกายเพื่อประโยชน
แกบุรุษนั้น เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนัน้ บาง การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘.๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีความกําหนัด ยินดีการที่บุรุษบุคคลผูกําหนัดจับมือก็ดี จับ
ชายผาสังฆาฏิก็ดี ยืนดวยก็ดี สนทนาดวยก็ดี ไปสูที่นัดหมายกันก็ดี ยินดีการที่บุรุษมาหาตาม
นัดก็ดี เขาไปสูที่มุงดวยกันก็ดี ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้น เพื่อประสงคจะเสพ
อสัทธรรมนั้นก็ดี แมภิกษุณีนี้เปนปาราชิก ชื่ออัฏฐวัตถุกา หาสังวาสมิได.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีความกําหนัด คือ มีความยินดียิ่ง มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ.
ที่ชื่อวา ผูกําหนัด คือ กําหนัดนักแลว มีความเพงเล็ง มีจติ ปฏิพัทธ.
ที่ชื่อวา บุรุษบุคคล ไดแก มนุษยผูชาย ไมใชยักษผูชาย ไมใชเปรตผูชาย ไมใชสัตว
ดิรัจฉานตัวผู เปนผูรูความ เปนผูสามารถเพื่อถึงความเคลาคลึงดวยกาย.
บทวา ยินดีการจับมือก็ดี ความวา ที่ชื่อวา มือ กําหนดตั้งแตขอศอก ถึงปลายเล็บ
ภิกษุณียินดีการจับอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป ใตเขาลงมา เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น
ตองอาบัติถุลลัจจัย.

บทวา ยินดีการจับชายผาสังฆาฏิก็ดี คือ ยินดีการจับผานุงก็ดี
ผาหมก็ดี เพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.
บทวา ยืนดวยก็ดี ความวา ยืนอยูในระยะชวงมือของบุรษุ
เพื่อประสงคจะเสพ อสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.
บทวา สนทนาดวยก็ดี ความวา ยืนพูดอยูในระยะชวงมือ
ของบุรุษ เพื่อประสงคจะ เสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.
บทวา ไปสูที่นัดแนะกันก็ดี ความวา บุรุษพูดนัดวา โปรดมาสู
สถานที่ชื่อนี้ ดังนี้
ภิกษุณีไปเพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ กาว พอยางเขาระยะชวงมือของบุรุษ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
บทวา ยินดีการที่บุรุษมาหาตามนัดก็ดี ความวา ยินดีการมา
ตามนัดของบุรุษ เพื่อ ประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติ
ทุกกฏ พอยางเขาระยะชวงมือ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
บทวา เขาไปสูที่มุงดวยกันก็ดี ความวา พอยางเขาสูสถานที่
อันมุงไวดว ยวัตถุอยางใด อยางหนึ่ง เพื่อประสงคจะเสพ
อสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.
บทวา ทอดกายเพื่อประโยชนแกบุรุษนั้นก็ดี ความวา อยูในระยะชวงมือของบุรุษ แลว
ทอดกายเพื่อประสงคจะเสพอสัทธรรมนั่น ตองอาบัติถุลลัจจัย.
[๒๘] บทวา แมภิกษุณีนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน.
บทวา เปนปาราชิก มีอธิบายวา ตนตาลมียอดดวนแลวไมอาจงอกอีกได ชื่อแมฉันใด
ภิกษุณีก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทําวัตถุถึงที่ ๘ ไมใชสมณะ ไมใชธิดาของพระศากยบุตร เพราะเหตุนั้น
จึงตรัสวา เปนปาราชิก.
บทวา หาสังวาสมิได ความวา ที่ชื่อวาสังวาส ไดแกกรรมที่พึงทํารวมกัน อุเทศที่
พึงสวดรวมกัน ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน นี้ชื่อวาสังวาส สังวาสนั้นไมมรี วมกับภิกษุณีนั้น
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา หาสังวาสมิได.
อนาปตติวาร
[๒๙] ไมจงใจ ๑ เผลอสติ ๑ ไมรูตัว ๑ ไมยินดี ๑ วิกลจริต ๑ มีจิตฟุงซาน ๑
กระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ จบ.
[๓๐] แมเจาทั้งหลาย ธรรมคือปาราชิก ๘ สิกขาบท ๑- ดิฉันยกขึ้นแสดงแลวแล ภิกษุณี
ตองอาบัติปาราชิกอยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมไมไดอยูรว มกับภิกษุณีทั้งหลาย ในภายหลัง เหมือน
ในกาลกอน เปนปาราชิก หาสังวาสมิได ดิฉันขอถามแมเจาทั้งหลาย ในอาบัติปาราชิกเหลานั้นวา
แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวหรือ ดิฉันขอถามแมครั้งที่สองวา แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวหรือ
ดิฉันขอถามแมครั้งที่สามวา แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวหรือ? แมเจาทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์ใน

อาบัติปาราชิกเหลานี้แลว เหตุนั้น จึงนิ่ง ดิฉันทรงความนี้ไวดวยอยางนี้แล.
ปาราชิกกัณฑ จบ
-----------@๑ สิกขาบทที่ ๕ ถึง ๘ เหมือนของภิกษุ แตใชสํานวนตางโดยควรแกเพศ สวนใน อุภโตปาติโมกข
นับสวนที่เหมือน
@ของภิกษุ ตั้งเปนจํานวนครบ ๔ แลว จึงนับสวนของภิกษุณีตอจนครบ ๘
สัตตรสกัณฑ
แมเจาทั้งหลาย ก็ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบทนี้แล มาสูอุเทศ.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทา
[๓๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งถวายโรงเก็บของแกภิกษุณีสงฆแลว
ถึงอนิจกรรม. เขามีบุตรอยู ๒ คน คนหนึ่งเปนคนไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส อีกคนหนึ่งเปนคนมี
ศรัทธา เลื่อมใส. บุตรทั้งสองนั้นแบงสมบัติของบิดาแลว ตอมาบุตรคนที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส
จึงไดพูดกับบุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสวา โรงเก็บของของเรายังมีอยู เรามาแบงกันเถิด. เมื่อเขาพูด
อยางนั้นแลว บุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสพูดหามวา เจาอยาไดพูดอยางนี้ โรงเก็บของนั้น บิดาของ
เราไดถวายภิกษุณีสงฆแลว.
แมครั้งที่สอง บุตรคนที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ก็พูดวา โรงเก็บของของเรา เราจะแบงกัน.
ครั้งนั้นแล บุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสก็พูดหามวา เจาอยาไดพูดอยางนี้ โรงเก็บของนั้น บิดาของเรา
ไดถวายแกภิกษุณีสงฆแลว.
แมครั้งที่สาม บุตรคนที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ก็พูดวา โรงเก็บของของเรา เราจะแบงกัน.
ครั้งนั้นแล บุตรคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสจึงคิดวา ถาโรงเก็บของนั้นจักเปนของเรา เราก็จักถวายแก
ภิกษุณีสงฆ แลวกลาววา เราจงแบงกันเถิด. บังเอิญโรงเก็บของที่เขาทั้งสองแบงกันนั้น ไดตกแก
บุตรคนที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส.
ครั้งนั้นแล จึงบุตรคนที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ไดเขาไปหาภิกษุณีทั้งหลาย แลวบอกวา
เชิญแมเจาทั้งหลายออกไปเถิด เจาขา เพราะโรงเก็บของเปนของขาพเจา.
เมื่อเขาบอกอยางนั้นแลว ภิกษุณีถุลลนันทาไดพูดวา นายอยาพูดอยางนี้ บิดาของพวกนาย
ไดถวายแกภิกษุณีสงฆแลว.
ตางเถียงกันอยูวา ถวายแลว ไมไดถวาย แลวฟองมหาอํามาตยผูพิพาษา. มหาอํามาตย
ถามวา แมเจา ใครเลาจะทราบวาไดถวายแลวแกภิกษุณีสงฆ?
เมื่อเขาถามอยางนั้นแลว ภิกษุณีถุลลนันทายอนถามพวกมหาอํามาตยเหลานั้นวา พวก
ทานไดเห็นหรือไดยินบางไหมวา ทานที่เขาถวายกันตองตั้งพยานดวย?
จึงมหาอํามาตยเหลานั้นพูดวา แมเจาพูดจริงแท แลวไดตัดสินโรงเก็บของนั้นใหแก
ภิกษุณีสงฆ.

ครั้นบุรุษนั้นแพคดีแลว จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีโลนเหลานี้ไมเปน
สมณะ เปนหญิงฉอโกง ไฉนจึงไดใหผูพิพากษาริบโรงเก็บของของเราเสียเลา.
ภิกษุณีถุลลนันทาไดแจงความเรื่องนั้นแกมหาอํามาตย. มหาอํามาตยไดใหปรับไหมบุรุษนั้น.
ครั้นบุรุษนั้นถูกปรับไหมแลว ไดใหสรางที่พักอาชีวกไวใกลๆ สํานักภิกษุณี แลวสงพวก
อาชีวกไปอยูดว ยสั่งวา จงชวยกันกลาวลวงเกินภิกษุณีพวกนั้น.
ภิกษุณีถุลลนันทาไดแจงความนั้นแกมหาอํามาตย. มหาอํามาตยไดใหจองจําเขาแลว. พวก
ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ครั้งแรกพวกภิกษุณีไดใหเจาหนาที่ริบโรงเก็บของ
ครั้งที่สองใหปรับไหม ครั้งที่สามใหจองจํา คราวนี้เห็นทีจะใหประหารชีวิต. พวกภิกษุณีไดยิน
ชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวาไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดชอบเปนคนกลาวหาเรื่องเลา แลวแจงเรือ่ งนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ชอบกลาวหาเรื่อง จริงหรือ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา จึงไดชอบ
กลาวหาเรื่องเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙.๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ชอบกลาวหาเรือ่ งกับคหบดีก็ดี บุตรคหบดีก็ดี ทาสก็ดี กรรมกร
ก็ดี โดยที่สุด แมสมณะปริพาชก ภิกษุณีนี้ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันให
ตองอาบัติขณะแรกทํา.
เรื่องอุบาสกกับภิกษุณีถุลลนันทา จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๓๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา กลาวหาเรื่อง ไดแก ที่เขาเรียกวาผูกอคดี.
ที่ชื่อวา คหบดี ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือนคนใดคนหนึ่ง.
ที่ชื่อวา บุตรคหบดี ไดแก บุตรหรือพี่นอ งชายคนใดคนหนึ่ง.
ที่ชื่อวา ทาส ไดแก ทาสที่เกิดในเรือนเบี้ย ทาสสินไถ ทาสเชลย.
ที่ชื่อวา กรรมกร ไดแก คนรับจาง คนที่ถูกเกณฑมา.
ที่ชื่อวา สมณะปริพาชก ไดแกบุรุษคนใดคนหนึ่งผูเขาบวชเปนปริพาชก เวนภิกษุ
ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร และสามเณรี.
ภิกษุณีแสวงหาเพื่อนก็ดี เดินไปก็ดี ดวยตั้งใจวา จักกอคดี ตองอาบัติทุกกฏ บอกแจง
เรื่องของคนหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ แจงเรื่องของคนที่สอง ตองอาบัติถุลลัจจัย คดีถึงที่สุด ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส.
[๓๓] บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา ความวา ตองอาบัติพรอมกับลวงวัตถุ
โดยไมตองสวดสมนุภาส.
ที่ชื่อวา นิสสารณียะ ไดแก ขับออกจากหมู.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้น ใหมานัตเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิม
เรียกเขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชภิกษุณีรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวาสังฆาทิเสส คําวา สังฆาทิเสส เปนการขนานนาม คือเปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แมเพราะเหตุนั้น
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
อนาปตติวาร
[๓๔] ภิกษุณีถูกมนุษยเกาะตัวไป ๑ ขออารักขา ๑ บอกไมเจาะตัว ๑ วิกลจริต ๑
ภิกษุณีอาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ จบ.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
เรื่องชายาเจาลิจฉวีกบั ภิกษุณีถุลลนันทา
[๓๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ชายาของเจาลิจฉวีองคหนึ่งในพระนครเวสาลี
ประพฤตินอกใจ. จึงเจาลิจฉวีองคนั้นรับสั่งกะนางวาเจางดเวนไดเปนการดี เราจักทําความพินาศ
ใหแกเจา. แมนางถูกวากลาวอยางนี้ก็ไมเชื่อฟง. ก็สมัยนั้นแล คณะเจาลิจฉวีแหงพระนครเวสาลี
กําลังประชุมกันดวยกรณียะบางอยาง. จึงเจาลิจฉวีองคนั้นไดกลาวกะเจาลิจฉวีเหลานั้นวา ทานผูมี
เกียรติทั้งหลาย ขอจงโปรดอนุญาตสตรีผูหนึ่งใหแกขาพเจา.
คณะถามวา สตรีผูนั้นคือใคร?

เจาชายสามีของนางตอบวา คือ ภรรยาของขาพเจา ประพฤตินอกใจ ขาพเจาจักฆานาง.
คณะกลาววา จงเขาใจเอาเอง รูเอาเองเถิด.
สตรีผูนั้นทราบขาววา สามีใครจักฆาเรา จึงเก็บสิ่งของที่ดีๆ หนีไปยังพระนครสาวัตถี
เขาหาเหลาเดียรถียขอบวช พวกเดียรถียไมปรารถนาจะใหนางบวช นางจึงเขาไปหาภิกษุณี ขอ
บวช แมภิกษุณีทั้งหลายก็ไมปรารถนาจะใหนางบวช จึงเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทา แสดงหอของ
แลวขอบวช ภิกษุณีถุลลนันทารับหอของ แลวใหนางบวช.
ครั้นเจาลิจฉวีนั้นทรงสืบหาสตรีนั้นไปถึงพระนครสาวัตถี พบนางบวชอยูในสํานักภิกษุณี
จึงเขาเฝาพระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขอเดชะ ชายาของหมอมฉันลักของมีคามาสูพระนคร
สาวัตถี ขอพระองคจงทรงอนุญาตชายาของหมอมฉันผูนั้นเถิด พระพุทธเจาขา.
พระราชารับสั่งวา พนาย ถาเชนนั้น เชิญทานคนหา พบแลวมาบอก.
เจาลิจฉวีกราบทูลวา หมอมฉันเห็นนางบวชอยูในสํานักภิกษุณี พระพุทธเจาขา.
พระราชาตรัสวา ถานางบวชอยูในสํานักภิกษุณี เราก็ทําอะไรนางไมได เพราะพระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ขอนางจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด.
จึงเจาลิจฉวีนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเหลาภิกษุณีจึงไดใหหญิงโจรบวชเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินเจาลิจฉวีนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดใหหญิงโจรบวชเลา แลวแจงเรือ่ ง
นั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณี
ถุลลนันทาใหหญิงโจรบวชหรือ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา จึงไดให
หญิงโจรบวชเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด รูอยูวาหญิงเปนโจร ผูปรากฏ เปนนักโทษประหาร ไม
บอกกลาวพระราชา หมู คณะ นายหมวดหรือนายกอง รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ภิกษุณี
แมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
เรื่องชายาเจาลิจฉวีกบั ภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.

ที่ชื่อวา รู คือ รูเองก็ตาม คนอื่นบอกแกนางก็ตาม เจาตัวบอกก็ตาม.
ที่ชื่อวา โจร ความวา สตรีใดถือเอาทรัพยทเี่ จาของมิไดให อันเปนสวนขโมย ไดราคา
หามาสกก็ดี เกินกวาหามาสกก็ดี สตรีนั้นชื่อวาเปนโจร.
ที่ชื่อวา ถูกประหาร ไดแก ผูทํากรรมถึงถูกฆา.
ที่ชื่อวา ผูปรากฏ คือ ผูที่คนอื่นรูกันแลววา นางนี้จะตองถูกประหาร.
บทวา ไมบอกกลาว คือ ไมขออนุญาต.
ที่ชื่อวา พระราชา ความวา พระราชาทรงปกครองในถิ่นใด ตองขอพระบรมราชานุญาต
ในถิ่นนั้น.
ที่ชื่อวา หมู ตรัสหมายหมูภ ิกษุณี ตองบอกหมูภิกษุณี.
ที่ชื่อวา คณะ ความวา คณะปกครองในถิ่นใด ตองบอกคณะในถิ่นนั้น.
ที่ชื่อวา นายหมวด ความวา นายหมวดปกครองในถิ่นใด ตองบอกนายหมวดในถิ่นนั้น.
ที่ชื่อวา นายกอง ความวา นายกองปกครองในถิ่นใด ตองบอกนายกองในถิ่นนั้น.
บทวา เวนแตบวชมาแลว ความวา เวนสตรีที่บวชมาแลว.
ที่ชื่อวา บวชมาแลว มีสอง คือ บวชมาแลวในสํานักเดียรถีย ๑ บวชมาแลวในสํานัก
ภิกษุณีเหลาอื่น ๑.
เวนแตสตรีที่บวชมาแลว ภิกษุณีรับวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารินีก็ดี บาตร
ก็ดี จีวรก็ดี หรือสมมติสีมา ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสอง
ครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรมวาจาครั้งสุด อุปชฌายา ตองอาบัติสังฆาทิเสส คณะและอาจารินี
ตองอาบัติทุกกฏ.
[๓๗] บทวา ภิกษุณีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอนๆ
บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา คือ ตองอาบัติพรอมกับลวงวัตถุโดยไมตองสวด
สมนุภาส.
ที่ชื่อวา นิสสารณียะ ไดแก ขับออกจากหมู.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สังฆเทานั้น ใหมานัตเพื่ออาบัตินั้น ... แมเพราะเหตุนั้น
จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
[๓๘] หญิงโจร ภิกษุณีสําคัญวาหญิงโจร รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ตองอาบัติ*สังฆาทิเสส.
หญิงโจร ภิกษุณีสงสัย รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
หญิงโจร ภิกษุณีสําคัญวาไมใชหญิงโจร รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ไมตองอาบัติ.
ไมใชหญิงโจร ภิกษุณีสําคัญวาหญิงโจร รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชหญิงโจร ภิกษุณีสงสัย รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชหญิงโจร ภิกษุณีสําคัญวาไมใชหญิงโจร รับใหบวช เวนแตบวชมาแลว ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร

[๓๙] ไมรู รับใหบวช ๑ ขออนุญาตแลว รับใหบวช ๑ บวชมาในฝายอื่นแลว รับให
อยูในสํานัก ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒ จบ.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
เรื่องอันเตวาสินีของพระเถรีภัททากาปลานี
[๔๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี
เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีอันเตวาสินีของพระเถรีภัททากาปลานี ทะเลาะกับภิกษุณี
ทั้งหลายแลวหนีไปสกุลญาติในหมูบานตําบลหนึ่ง. พระเถรีภทั ทากาปลานีไมเห็นนาง จึงถามภิกษุณี
ทั้งหลายวา ภิกษุณีมีชื่อนี้หายไปไหน?
ภิกษุณีทั้งหลายตอบวา เธอทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลาย แลวก็หายไป เจาคะ.
พระเถรีขอรองวา สกุลญาติของเธออยูที่ตาํ บลบานโนน ขอแมเจาชวยโปรดไปสืบถามดู
ที่บานทันที.
ภิกษุณีทั้งหลายไปที่บานนั้น พบเธอแลวถามวา แมเจา ทําไมเธอจึงมาคนเดียวเลา ไม
ถูกคนรังแกบางหรือ?
ภิกษุณีนั้นตอบวา ไมถูก เจาขา.
บรรดาภิกษุณีทั้งหลายที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวาไฉนภิกษุณีจึง
ไดไปในละแวกบานคนเดียวเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีผูเดียวไป
ในละแวกบาน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีผูเดียวจึงไดไปใน
ละแวกบานเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีตั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๑. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผูเดียวไปสูละแวกบาน ภิกษุณีแมนี้ ก็ตองธรรมคือ*สังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
ก็สิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลายดวยประการฉะนี้.
เรื่องอันเตวาสินีของพระเถรีภัททากาปลานี จบ.
เรื่องภิกษุณีสองรูป
[๔๑] สมัยตอมา ภิกษุณีสองรูปเดินทางจากเมืองสาเกตไปพระนครสาวัตถี ในระหวาง
ทางตองขามแมน้ํา. จึงภิกษุณีสองรูปนั้นเขาไปหาพวกคนพายเรือแลววิงวอนวา ขอทานไดโปรด
สงเคราะหใหพวกขาพเจาขามฟากสักหนอย.

พวกคนเรือกลาววา แมเจาทั้งหลาย พวกขาพเจาไมสามารถใหขามแมน้ําคราวเดียวสองรูป
ได คนเรือคนหนึ่ง ยังภิกษุณรี ูปหนึ่งใหขามฟาก. เขาขามถึงฝงแลวไดขมขืนใจภิกษุณีรูปที่ขามฟาก.
คนเรือที่ยังไมขามฟากมาก็ขมขืนใจภิกษุณีรูปที่ยังไมขามฟากมา.
เธอทั้งสองนั้นภายหลังพบกันแลวถามกันขึ้นวา เธอไมถูกรังแกดอกหรือ?
รูปที่ถูกถามตอบวา ดิฉันถูก เจาคะ ก็เธอไมถูกรังแกหรือ?
อีกรูปหนึ่งตอบวา ดิฉันก็ถูก เจาคะ.
ครั้นภิกษุณีเหลานั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเรือ่ งนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดา
ภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีรูปเดียว จึงไปฝงแมน้ํา
แลวแจงเรือ่ งนัน้ แกภิกษุทั้งหลายๆ กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีรูปเดียว
ไปฝงแมน้ํา จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีรูปเดียว จึงไดไป
ฝงแมน้ําเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๑
๑๑. ๓ ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผูเดียวไปสูละแวกบานก็ดี ผูเดียวไปสูฝงแมน้ําก็ดี
ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
ก็แลสิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีสองรูป จบ.

เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๒] สมัยตอมา ภิกษุณีหลายรูปไดพากันไปสูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท เขาถึง
บานตําบลหนึ่งในเวลาเย็น. ในบรรดาภิกษุณีเหลานั้น รูปหนึ่งทรงโฉมวิไล นาพิศ พึงชม. บุรุษ
ผูหนึ่งพอไดสบนางก็มีจิตปฏิพัทธ. จึงเมื่อเขาตกแตงที่พักแรมถวายภิกษุณีเหลานั้น ไดจัดที่พักแรม
สําหรับภิกษุณีสวยนั้นไว ณ สวนขางหนึ่ง. คราวนั้น นางกําหนดรูไดทันทีวา บุรุษผูนี้ถูกราคะกลุมรุม
แลว ถากลางคืนเขาจักเขาหา ความเสียหายจักมีแกเรา แลวไมบอกลาภิกษุณีทั้งหลาย หนีไปพักแรม
ในสกุลอื่น. ครั้นเวลาราตรีบุรษุ นั้นมาคนหาภิกษุณีสวยนั้น ไดกระทบถึงภิกษุณีทั้งหลาย. ภิกษุณี
ทั้งหลายไมเห็นภิกษุณีสวยนัน้ จึงพูดกันอยางนี้วา นางตามผูชายไปแลวเปนแน.
ครั้นราตรีนั้นผานไป ภิกษุณีสาวก็เขาไปหาภิกษุณีทั้งหลาย. ภิกษุณีทั้งหลายถามนางวาเธอ
เดินออกไปกับผูชายอื่นหรือ?
นางปฏิเสธวา ไมไดเดินกับผูชาย เจาคะ แลวเลาเรือ่ งนัน้ แกภิกษุณีทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนในเวลาราตรี
ภิกษุณีจึงไดอยูแตลําพังปราศจากพวกเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีผูเดียวอยู
ปราศจากพวกในราตรี จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีผูเดียว จึงไดอยู
ปราศจากพวกในราตรีเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๒
๑๑. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผูเดียวไปสูละแวกบานก็ดี ผูเดียวไปสูฝงแมน้ําก็ดี ผู
เดียวอยูปราศจากพวกในราตรีก็ดี ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มี
อันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๓] สมัยตอมา ภิกษุณีหลายรูปเดินทางไกลไปพระนครสาวัตถี ในโกศลชนบท. ภิกษุณี
รูปหนึ่งในจํานวนนั้นปวดอุจจาระ จึงไดเดินลาหลังไปแตผูเดียว. พวกชาวบานพบนางแลว ไดขมขืน
ใจ. ตอมานางเขาไปหาภิกษุณีพวกนั้น ภิกษุณีพวกนั้นไดถามวา ทําไมเธอจึงเดินลาหลังแตผูเดียว
เลา ไมถูกคนรังแกดอกหรือ?

นางตอบวา ถูกรังแกมาแลว.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงเดินปลีก
ไปจากคณะแตผูเดียวเลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีเดินปลีกไป
จากคณะแตผูเดียวจริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีผูเดียวจึงไดเดินปลีกไปจาก
คณะเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๓
๑๑. ๓. ค. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผูเดียวไปสูละแวกบานก็ดี ผูเดียวไปสูฝงแมน้ําก็ดี ผูเดียว
อยูปราศจากพวกในราตรีก็ดี ผูเดียวเดินปลีกไปจากคณะก็ดี ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ผูเดียวเดินไปสูละแวกบานก็ดี ความวา บานที่มีเครื่องลอม ยางเทาลวงเขาเขต
ลอมกาวที่หนึง่ ตองอาบัติถุลลัจจัย กาวที่สอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส. บานที่ไมมีเครื่องลอม ยาง
เทาลวงอุปจารกาวที่หนึ่ง ตองอาบัติถุลลัจจัย กาวที่สองตองอาบัติสังฆาทิเสส.
บทวา ผูเดียวเดินไปสูฝงแมน้ําก็ดี ความวา สถานที่ที่นางภิกษุณีครองผาปกปดมณฑล
สามเดินขามน้ําในที่ใดที่หนึ่ง ผาอันตรวาสกเปยก ชื่อวาแมน้ํา. ยางเทาขามกาวที่หนึ่ง ตองอาบัติ*ถุลลัจจัย ยางเทาขามกาวที่สอง ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
บทวา ผูเดียวอยูปราศจากพวกในราตรีก็ดี ความวา จวนจะละหัตถบาสเพื่อนภิกษุณี
พรอมกับอรุณขึ้น ตองอาบัติถุลลัจจัย ละแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
บทวา ผูเดียวเดินปลีกไปจากคณะก็ดี ความวา ในปาไมมีหมูบาน จวนจะละอุปจารแหง
การมองเห็น หรือไดยินเสียงเพื่อนภิกษุณี ตองอาบัติถุลลัจจัย ละแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
[๔๕] บทวา ภิกษุณีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน.
บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา ความวา ตองอาบัติพรอมกับการลวงวัตถุ โดยไม
ตองสวดสมนุภาส.
ที่ชื่อวา นิสสารณียะ แปลวา ถูกขับออกจากหมู.

บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหมานัต ... แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา
สังฆาทิเสส.
อนาปตติวาร
[๔๖] มีเพื่อนภิกษุณีไปตามดวยก็ดี สึกแลวก็ดี ถึงมรณภาพแลวก็ดี ไปเขารีดเดียรถีย
ก็ดี ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓ จบ.
-----------------สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
[๔๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีเปนผูกอความบาดหมาง กอความ
ทะเลาะ กอความวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ. เมื่อสงฆจะลงทัณฑกรรมแกนาง
แตภิกษุณีถุลลนันทาคานไว. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาไดไปสูตําบลบานหนึ่งดวยกิจจําเปนบาง
อยาง. ครั้นภิกษุณีสงฆทราบวาภิกษุณีถุลลนันทาหลีกไปแลว จึงยกภิกษุณีจัณฑกาลีเสียจากหมูเพราะ
ไมเห็นอาบัติ. ภิกษุณีถุลลนันทาเสร็จกรณียะนั้นในบานแลว กลับมาสูพระนครสาวัตถีตามเดิม.
เมื่อนางมาถึง ภิกษุณีจัณฑกาลีไมปูอาสนะ ไมเขาไปจัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา
ไมลุกรับบาตรจีวร ไมตอนรับดวยน้ําดื่ม. นางจึงถามภิกษุณีจณ
ั ฑกาลีวา เหตุไฉนเมื่อเรามาถึง
เธอจึงไมปูอาสนะ ไมจัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ไมลุกรับบาตรจีวร ไมตอนรับ
ดวยน้ําดื่มเลา?
ภิกษุณีจัณฑกาลีตอบวา การที่เปนเชนนั้นนั่น เพราะดิฉันเปนภิกษุณีไมมีที่พึ่ง เจาคะ.
ภิกษุณีถุลลนันทาถามวา เหตุไฉนเลา เธอจึงเปนคนไมมีที่พึ่ง?
ภิกษุณีจัณฑกาลีชี้แจงวา เพราะภิกษุณีเหลานี้คงเขาใจดิฉันวา นางนี้เปนคนไมมีที่พึ่ง ไม
มีใครรูจัก กิจอันเปนหนาที่ของนางคนนี้ก็ไมมีสักอยาง จึงไดยกดิฉันเสียจากหมู เพราะไมเห็น
อาบัติ เจาคะ.
ภิกษุณีถุลลนันทากลาววา ภิกษุณีเหลานั้นเปนพาล ไมฉลาด ไมรูจักกรรมหรือโทษของ
กรรม กรรมวิบัติ หรือกรรมสมบัติ เราเทานั้นจึงจะรูจักกรรม โทษของกรรม กรรมวิบัติ และ
กรรมสมบัติ เราจะพึงทํากรรมที่เราไมไดรวมทํา หรือจะพึงยังกรรมที่เขาทําแลวใหกําเริบ แลวให
ประชุมภิกษุณีสงฆดวน เรียกภิกษุณีจัณฑกาลีใหเขาหมู.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉนั ทะของคณะ จึงไดเรียกภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจาก
หมูตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสนแลวใหเขาหมูเลา ... แลวกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูม ี*พระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา

ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉนั ทะของคณะ เรียกภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมู
ตามธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสนแลวใหเขาหมู จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา ไมบอก
กลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ จึงไดเรียกภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมู ตาม
ธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสนแลวใหเขาหมูเลา การกระทําของนางนั้น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ เรียกภิกษุณี
ผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมู ตามธรรม ตามวินัย อันเปนสัตถุศาสนแลวใหเขา
หมู ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
สงฆที่ชื่อวา พรอมเพรียงกัน คือ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน.
ที่ชื่อวา ยกเสียจากหมู คือ ถูกยกเสียจากหมู เพราะไมเห็นอาบัติ หรือเพราะไมทําคืน
อาบัติ หรือเพราะไมสละคืนทิฏฐิบาป.
บทวา ตามธรรม ตามวินัย คือตามธรรมใด ตามวินัยใด.
บทวา อันเปนสัตถุศาสน ไดแก ธรรมนั้น วินัยนั้นเปนคําสั่งสอนของพระชินะ คือ
เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา.
บทวา ไมบอกกลาวการกสงฆ คือ ไมบอกเลาการกสงฆผทู ํากรรมใหทราบ.
บทวา ไมรูฉันทะของคณะ คือ ไมรูความพอใจของคณะ.
ภิกษุณีประสงคจะเรียกเขาหมู แสวงหาคณะก็ดี สมมติสีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ
ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติ*สังฆาทิเสส.
[๔๙] บทวา ภิกษุณีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอนๆ.
บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา ความวา ตองอาบัติพรอมกับการลวงวัตถุ โดย
ไมตองสวดสมนุภาส.
ที่ชื่อวา นิสสารณีย ไดแก ถูกขับออกจากหมูสงฆ.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหมานัต ... แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา

สังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
ติกะสังฆาทิเสส
[๕๐] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม เรียกเขาหมู ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย เรียกเขาหมู ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม เรียกเขาหมู ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๕๑] บอกกลาวการกสงฆผูทํากรรม แลวเรียกเขาหมู ๑ รูฉันทะของคณะ แลวเรียก
เขาหมู ๑ เรียกภิกษุณีผูประพฤติชอบแลวเขาหมู ๑ เรียกเขาหมูในเมื่อการกสงฆผูทํากรรมไมมี ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔ จบ.
-----------------สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
[๕๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทาเปนผูทรงโฉมวิไล นาพิศพึงชม.
คนทั้งหลายแลเห็นนางที่ในโรงฉันแลวมีความพึงพอใจ ตางถวายโภชนาหารที่ดีๆ แกนางผูมีความ
พึงพอใจ. นางฉันไดพอแกความประสงค. ภิกษุณีรูปอื่นๆ ไมไดฉันตามตองการ.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาสุนทรีนันทา
จึงไดมีความยินดีรับของเคี้ยวของฉันดวยมือของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจ
แลวเคี้ยวฉันเลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีสุนทรีนันทา
มีความยินดีรับของเคี้ยวของฉันดวยมือของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจ แลว
เคี้ยวฉัน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุณีสุนทรีนันทา จึง
ไดยินดีรับของเคี้ยวของฉันดวยมือของตนเองจากมือของบุรษุ บุคคลผูมีความพึงพอใจแลวเคี้ยวฉันเลา
การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีความพึงพอใจ รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือ
ของตนเอง จากมือของบุรุษบุคคลผูมีความพึงพอใจแลวเคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุณีแมนี้ก็ตอง
ธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีความพึงพอใจ คือ มีความยินดียงิ่ นัก มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ.
ที่ชื่อวา ผูมีความพึงพอใจ คือ มีความยินดียิ่งนัก มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธ.
ที่ชื่อวา บุรุษบุคคล ไดแก มนุษยผูชาย ไมใชยักษผูชาย ไมใชเปรตผูชาย ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวผู เปนผูรูความ สามารถเพื่อจะยินดียิ่งนัก.
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือ ยกเวนโภชนะ ๕ อยาง กับน้ําและไมสีฟน นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว.
ที่ชื่อวา ของฉัน ไดแกโภชนะทั้งหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑.
ภิกษุณีรับประเคนดวยตั้งใจวา จักเคี้ยว จักฉัน ตองอาบัติถุลลัจจัย กลืนกิน ตองอาบัติ*สังฆาทิเสส ทุกๆ คํากลืน.
[๕๔] บทวา ภิกษุณีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอนๆ
บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา คือ ตองอาบัติพรอมกับการลวงวัตถุ โดยไมตอง
สวดสมนุภาส.
ที่ชื่อวา นิสสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมูสงฆ

บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหมานัต ... แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา
สังฆาทิเสส.
รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
[๕๕] ฝายหนึ่งมีความพึงพอใจ รับประเคนดวยตั้งใจวา จักเคี้ยวจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
กลืนกิน ตองอาบัติถุลลัจจัยทุกๆ คํากลืน รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.
ทั้งสองฝายมีความพึงพอใจ รับประเคนจากมือยักษผูชาย เปรตผูชาย บัณเฑาะก หรือ
หรือสัตวดริ ัจฉานตัวผูที่มีกายคลายมนุษย ดวยตั้งใจวา จักเคี้ยว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
กลืนกิน ตองอาบัติถุลลัจจัย ทุกๆ คํากลืน. รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.
เขามีความพึงพอใจฝายเดียว รับประเคนดวยตั้งใจวา จักเคี้ยว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
กลืนกินตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๕๖] ทั้งสองฝายไมมีความพึงพอใจ ๑ รูอยูวาเขาไมมีความพึงพอใจจึงรับประเคน ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕ จบ.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา
[๕๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีสุนทรีนันทาเปนผูทรงโฉมวิไล นาพิศพึงชม.
คนทั้งหลายพบนางที่ในโรงฉันแลว ตางมีความพอใจ ถวายโภชนาหารทีด่ ีๆ แกนาง นางรังเกียจไม
รับประเคน. ภิกษุณีผูนั่งรอลําดับจึงถามนางวา แมเจา เหตุไรแมเจาจึงไมรับประเคนเลา เจาคะ?
นางตอบวา เพราะเขามีความพอใจ เจาคะ.
ภิกษุณีนั้นถามวา ก็แมเจามีความพอใจดวยหรือ?
สุ. ไมมี เจาคะ.
ภิ. แมเจา บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแก
แมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจักถวายของสิ่งใด
เปนของเคี้ยว หรือของฉันก็ตาม แกแมเจาๆ จงรับประเคนของสิ่งนั้นดวยมือของตน แลวเคี้ยว
หรือฉันเถิด เจาคะ.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงได
กลาวอยางนีว้ า แมเจา บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแก
แมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด
เปนของเคี้ยวหรือของฉันก็ตาม แกแมเจา แมเจาจงรับประเคนของสิ่งนั้นดวยมือของตน แลว
เคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้เลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีกลาวอยางนี้
วา แมเจา บุรุษบุคคลนั่นมีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะ
แมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด เปนของเคี้ยวก็ตาม
ของฉันก็ตาม แกแมเจา แมเจาจงรับประเคนของสิ่งนั้น ดวยมือของตน แลวเคี้ยวหรือฉันเถิด
ดังนี้ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดกลาวอยางนีว้ า
แมเจา บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะ
แมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิดเจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด เปนของเคี้ยวก็ตาม
ของฉันก็ตาม แกแมเจา แมเจาจงรับประเคนของสิ่งนั้น ดวยมือของตน แลวเคี้ยวหรือฉันเถิด
ดังนี้เลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด กลาวอยางนีว้ า แมเจา บุรุษบุคคลนั้น มีความพอใจ
ก็ตาม ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนต
เถิด เจาคะ บุรุษบุคคลนั้นจะถวายของสิ่งใด เปนของเคี้ยวหรือของฉันก็ตาม แกแมเจา
ขอแมเจา จงรับประเคนของสิ่งนั้นดวยมือของตน แลวเคี้ยวหรือฉันเถิด ดังนี้ ภิกษุณีแมนี้
ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา.
เรื่องภิกษุณีสุนทรีนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา กลาวอยางนี้ คือ พูดสงเสริมวา แมเจา บุรุษบุคคลนั่น มีความพอใจก็ตาม ไมมี
ความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจา ไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาคะ บุรุษ
บุคคลนั้น จะถวายของสิ่งใด เปนของเคี้ยว หรือของฉันก็ตาม แกแมเจา ขอแมเจาจงรับประเคน
ของสิ่งนั้นดวยมือของตน แลวเคี้ยวหรือฉันเถิด ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีรับประเคนตามคําของภิกษุณีผูพูดนั้น ดวยประสงคจะเคี้ยวจะฉัน ภิกษุณีผูพูดนั้น
ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีนั้นฉัน ภิกษุณีผูพูด ตองอาบัติถุลลัจจัย ทุกๆ คํากลืน.
ภิกษุณีนั้นฉันอาหารเสร็จ ภิกษุณีผูพูด ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
บทวา ภิกษุณีแมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอนๆ

บทวา มีอันใหตองอาบัติขณะแรกทํา คือ ตองอาบัติพรอมกับการลวงวัตถุ โดยไม
ตองสวดสมนุภาส.
ที่ชื่อวา นิสสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมู.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหมานัต ... เพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา
สังฆาทิเสส.
ภิกษุณีพูดสงเสริมวา จงรับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีรับประเคนตามคําของภิกษุณีผูพูดนั้น ดวยประสงคจะเคี้ยวจะฉัน ภิกษุณี ผูพูดนั้น ตอง
อาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
[๕๙] ฝายหนึ่งมีความพอใจ ภิกษุณีพูดสงเสริมวา แมเจา จงเคี้ยวก็ตาม จงฉันก็ตาม
ซึ่งของเคี้ยวก็ตาม ของฉันก็ตาม ที่รับจากมือของยักษก็ดี เปรตผูชายก็ดี บันเฑาะกผูชายก็ดี สัตว
ดิรัจฉานตัวผูมกี ายคลายมนุษยก็ดี ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีรับประเคนตามคําของผูพูดนั้น ดวยประสงควาจะเคี้ยวจะฉัน ภิกษุณีผูพูด ตองอาบัติ
ทุกกฏ. ภิกษุณีนั้นฉัน ภิกษุณีผูพูด ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน. ภิกษุณีนั้นฉันเสร็จ ภิกษุณีผูพูด
ตองอาบัติถุลลัจจัย.
พูดสงเสริมวา จงรับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีรับประเคนตาม
คําของภิกษุนั้น ดวยประสงควาจะเคี้ยวจะฉัน ภิกษุณีผูพูดตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๐] รูอยูว า เขาไมมีความพอใจ พูดสงเสริม ๑ พูดสงเสริมโดยเขาใจวาเขาโกรธกัน
นางคงไมรับประเคน ๑ พูดสงเสริมโดยเขาใจวา นางจักไมรบั ประเคน เพราะความเอ็นดูแกสกุล ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖ จบ.
------------------

สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีจณ
ั ฑกาลี
[๖๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ เชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก*คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลาย โกรธ ขัดใจ
แลวกลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ขาพเจาขอบอกคืนพระธรรม ขาพเจาขอบอกคืน
พระสงฆ ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ชื่อวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร
แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจะไปประพฤติ
พรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนี้.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาวา ไฉน แมเจาจัณฑกาลี
จึงไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้ า ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณี
ที่ชื่อวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย มีความ
รังเกียจ ผูใครตอสิกขา ก็ยังมี ขาพเจาจักประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนี้เลา ...
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีจัณฑกาลี
โกรธ ขัดใจ แลวกลาวอยางนีว้ า ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณี
ที่ชื่อวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย มีความ
รังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนี้
จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีจึงไดโกรธ
ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขาพเจาขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ชื่อวา
สมณี จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนี้เลา การกระทํา
ของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๘. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด โกรธ ขัดใจ พึงกลาวอยางนีว้ า ขาพเจาขอบอกคืน
พระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่ชื่อวาสมณี
จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย มีความรังเกียจ
ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนั้น ภิกษุณี
นั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงกลาวอยางนีว้ า แมเจาอยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจา
ขอบอกคืนพระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณีที่

ชื่อวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย
มีความรังเกียจ ใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น
ดังนั้น ภิกษุณีทั้งหลายจึงกลาววา แมเจาจงยินดียิ่ง พระธรรมอันพระพุทธเจาตรัสไวดีแลว
จงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด และภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลาย
วากลาวอยูอ ยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาส
กวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้น ถาเธอกําลังถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบอยู สละ
กรรมนั้นเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากเธอไมสละ ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือ
สังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ประสงคในอรรถนี้.
บทวา โกรธ ขัดใจ คือไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.
บทวา กลาวอยางนี้ คือ กลาววา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... บอกคืนสิกขา ภิกษุณี
ที่มีชื่อวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีเหลาศากธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย มีความ
รังเกียจ ผูใครตอสิกขา ก็ยังมี ขาพเจาจะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น ดังนี้.
@๑ สิกขาบทที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗ เปนสาธารณบัญญัติ ฉะนั้นสิกขาบทที่ ๗ นี้ จึงเปนที่ ๑๘
[๖๓] บทวา ภิกษุณีนั้น ไดแก ภิกษุณีผูที่พูดอยางนั้น.
บทวา อันภิกษุณีทั้งหลาย ไดแกภิกษุณีเหลาอื่น คือ จําพวกที่ไดเห็น ไดยิน เหลานั้น
พึงกลาววา แมเจาอยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขอบอกคืน
สิกขา ภิกษุณีที่ชื่อวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย
มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้นดังนี้
พึงกลาววา แมเจาจงยินดียิ่ง พระธรรมอันพระพุทธเจาตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรย เพื่อทํา
ที่สุดทุกขโดยชอบเถิด พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากนางสละเสีย สละ
ไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีทั้งหลายทราบขาวแลวไมวากลาว
ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ แลววากลาววา แมเจา
อยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ... ขอบอกคืนสิกขา ภิกษุณี
ที่ชื่อวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย มีความรัง
เกียจ ผูใครตอสิกขา ก็ยังมี ขาพเจาจะไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักภิกษุณีเหลานี้ ดังนี้ พึง
กลาววา แมเจาจงยินดียิ่ง พระธรรมอันพระพุทธเจาตรัสไวดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่
สุดทุกขโดยชอบเถิด พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม ถาภิกษุณีนั้นสละเสีย
สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.

วิธีสวดสมนุภาส
[๖๔] ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีสงฆพึงสวดสมนุภาส. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสมนุภาสนั้น
พึงสวดอยางนี้ อันภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วา
ดังนี้:กรรมวาจาสมนุภาส
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้
วา ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืน
สิกขา ภิกษุณีที่ชื่อวาสมณีจะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความ
ละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอ สิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานัก
สมณีเหลานั้น ดังนี้ นางยังไมสละวัตถุนั้น ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสวด
สมนุภาสภิกษุณีผูมีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น นี่เปนญัตติ.
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา
ขาพเจาขอบอกคืนพระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา
ภิกษุณีที่ชื่อวาสมณี จะมีเฉพาะสมณีศากยธิดาเหลานี้เมื่อไร แมสมณีเหลาอื่นที่มีความละอาย
มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาก็ยังมี ขาพเจาจักไปประพฤติพรหมจรรยในสํานักสมณีเหลานั้น
ดังนี้ นางยังไมสละวัตถุนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น การสวด
สมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกแมเจาผูใด แมเจานั้นพึงนิ่ง ไมชอบแก
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สาม ...
ภิกษุณีมีชื่อนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้นชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๖๕] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ. จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย. จบกรรม
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส. เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติ
ถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองครั้ง ยอมระงับ.
[๖๖] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน.
บทวา มีอันใหตองอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ตองอาบัติเพราะสวด
สมนุภาสจบครั้งที่สาม ไมใชตองพรอมกับการลวงวัตถุ.
ที่ชื่อวา นิสสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมู.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหมานัต ... แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา
สังฆาทิเสส.

บทภาชนีย
ติกะสังฆาทิเสส
[๖๗] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๘] ภิกษุณีผูยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ภิกษุณีผูเสียสละได ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗ จบ
-----------------สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
[๖๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อานาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีจณ
ั ฑกาลีถูกตัดสินใหแพในอธิกรณ
เรื่องหนึง่ โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ
ดังนี้ บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาจัณฑกาลีถูก
ตัดสินใหแพในอธิกรณเรือ่ งหนึ่งแลว โกรธ ขัดใจ จึงไดกลาวอยางนีว้ า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ ...
และภยาคติ ดังนี้เลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีจัณฑกาลี
ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรือ่ งหนึ่งแลว โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุไฉนภิกษุณีจัณฑกาลี
ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรือ่ งหนึ่งแลวจึงไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้ า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ
โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้เลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๑๙. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรือ่ งหนึ่งแลวโกรธ ขัดใจ
กลาวอยางนีว้ า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้ ภิกษุณีนั้น
อันภิกษุณีทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา แมเจาถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรือ่ งหนึ่งแลว อยา
โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้ า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ
ดังนี้ แมเจาตางหาก ถึงฉันทาคติบาง โทสาคติบาง โมหาคติบาง ภยาคติบาง และภิกษุณีนั้น
อันภิกษุณีทั้งหลายวากลาวอยูอ ยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณี
ทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละกรรมนั้น หากเธอถูกสวดสมนุภาส
กวาจะครบสามจบอยู สละกรรมนั้นเสียได การสละไดอยางนั้น นั่นเปนการดี หากเธอ
ไมสละ ภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆานิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติในเมื่อ
สวดสมนุภาสครบสามจบ.
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อธิกรณ ในบทวา อธิกรณเรือ่ งหนึ่งนั้น ไดแกอธิกรณ ๔ คือ วิวาทาธิกรณ ๑
อนุวาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑.
ที่ชื่อวา ถูกตัดสินใหแพ ไดแก ที่เขาเรียกกันวาผูแพคดี.
สองบทวา โกรธ ขัดใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.
บทวา กลาวอยางนี้ คือ กลาววา พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และ
ภยาคติ ดังนี้.
[๗๑] บทวา ภิกษุณีนั้น ไดแก ภิกษุณีรูปที่กลาวอยางนั้น.
บทวา อันภิกษุณีทั้งหลาย ไดแก ภิกษุณีพวกอื่น คือ พวกที่ไดเห็น ไดทราบเหลานั้น
พึงวากลาววา แมเจาถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรื่องหนึ่งแลว อยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา
พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ แมเจาตางหากถึงฉันทาคติบาง โทสาคติบาง
โมหาคติบาง ภยาคติบาง ดังนี้ พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม. หากนางสละได
การสละไดดังนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีทั้งหลายทราบขาวแลวไมวา
กลาว ตองอาบัติทุกกฏ. ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆ แลววากลาววา
แมเจาถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรื่องหนึ่งแลว อยาไดโกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา พวกภิกษุณี
ถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ดังนี้ แมเจาตางหากถึงฉันทาคติบาง โทสาคติบาง
โมหาคติบาง ภยาคติบาง พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม. หากภิกษุณีนั้นสละได
การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.

วิธีสวดสมนุภาส
[๗๒] ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีสงฆพึงสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลายก็แลสมนุภาสนั้น
พึงสวดอยางนี้ อันภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาวา
กรรมวาจาสมนุภาส
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีชื่อนี้ ผูนี้ถูกตัดสินใหแพในอธิกรณ
เรื่องหนึง่ แลว โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้ า พวกภิกษุณีสงฆถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ
และภยาคติ ดังนี้ นางยังไมสละวัตถุนั้น. หากความพรอมพรัง่ ของสงฆถึงทีแ่ ลว สงฆพึงสวด
สมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อสละวัตถุนั้น นี่เปนญัตติ.
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีชื่อนี้ ผูนี้ถูกตัดสินใหแพ ในอธิกรณ
เรื่องหนึง่ แลว โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนีว้ า พวกภิกษุณีถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และ
ภยาคติดังนี้ นางยังไมสละวัตถุนั้น. สงฆสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อสละวัตถุนั้น. การ
สวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อสละวัตถุนนั้ ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สาม ...
ภิกษุณีมีชื่อนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อสละวัตถุนนั้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง. ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๗๓] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรม*วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส. เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติ
ถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองครั้ง ยอมระงับ.
[๗๔] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน.
บทวา มีอันใหตองอาบัติ ในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ตองอาบัติเพราะสวด*สมนุภาสจบครั้งที่สาม ไมใชตองพรอมกับการลวงวัตถุ.
ที่ชื่อวา นิสสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมู.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหมานัต ... แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา สังฆา*ทิเสส.

บทภาชนีย
ติกะสังฆาทิเสส
[๗๕] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๖] ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมสละ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘ จบ.
-------------------สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา
[๗๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอานาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เหลาภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา ชอบอยู
คลุกคลีปนเปกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน. บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย สันโดษ ... ตางก็เพงโทษติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดอยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะ
ไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวก กันเลา ... แลวกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณีอยู
คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณี จึงไดชอบอยู
คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๒๐. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีทั้งหลายอยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม
มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน. ภิกษุณี
เหลานั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย พึงวากลาวอยางนี้วา พี่นองหญิงทั้งหลายแลอยูค ลุกคลีกัน มี
อาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปด
โทษของพรรคพวกกัน แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียว
แกพี่นองหญิงทั้งหลาย แลภิกษุณีเหลานั้น อันภิกษุณีทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยู
อยางนั้นเทียว ภิกษุณีเหลานั้น อันภิกษุณีทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ
เพื่อใหสละวัตถุนั้น หากเธอเหลานั้นถูกสวดสมนุภาส กวาจะครบสามจบอยู สละวัตถุนั้นเสียได
การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ภิกษุณีแมเหลานี้ก็ตองธรรมคือสักฆาทิเสส
ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ.
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๘] บทวา อนึ่ง ภิกษุณีทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคตรัสหมายสตรีผูอุปสมบทแลว.
ที่ชื่อวา อยูคลุกคลีกัน คือ อยูคลุกคลีดวยการคลุกคลีทางกายและวาจาอันไมสมควร.
บทวา มีอาจาระทราม คือ ประกอบดวยความประพฤติที่เลว.
บทวา มีเกียรติศัพทไมงาม คือ อื้อฉาวดวยเสียงเลาลือที่เสียหาย.
บทวา มีอาชีวะไมชอบ คือเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพต่ําชา.
บทวา มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ คือ เมื่อสงฆทํากรรมแกเพื่อนกันยอมคัดคาน.
บทวา ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน คือ ปกปดความผิดของกันและกัน.
[๗๙] บทวา ภิกษุณีเหลานั้น ไดแก ภิกษุณีพวกที่อยูคลุกคลีปะปนกัน.
บทวา อันภิกษุณีทั้งหลาย ไดแก ภิกษุณีพวกอื่น คือพวกที่ไดเห็น ไดทราบ เหลานั้น
พึงวากลาววา พี่นองหญิงทั้งหลายอยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทรามมีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ
มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาทั้งหลาย จงแยกกันอยูเถิด
สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาว
แมครั้งที่สาม หากภิกษุณีเหลานั้นสละได การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตอง
อาบัติทุกกฏ พวกภิกษุณีทราบแลวไมวากลาว ก็ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเหลานั้น อันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาสูทามกลางสงฆ แลววากลาววา พี่นอง
หญิงทั้งหลายแล อยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียน
ภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญ
ความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย พึงกลาววาแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม. หาก
ภิกษุณีเหลานั้นสละได การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.

วิธีสวดสมนุภาส
[๘๐] ภิกษุณีเหลานั้น อันภิกษุณีสงฆพึงสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธีสวด
สมนุภาสนั้นพึงสวดอยางนี้ อันภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ*กรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมนุภาส
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อนีด้ วย มีชื่อนี้ดวย อยู
คลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน เธอเหลานั้นยังไมสละวัตถุนั้น ถาความพรอมพรัง่ ของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อนี้ดวย มีชื่อนี้ดวย เพื่อใหสละวัตถุนั้น
นี่เปนญัตติ.
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อนีด้ วย มีชื่อนี้ดวย อยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน เธอเหลานั้นยังไมสละวัตถุนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุณี
ทั้งหลาย มีชื่อนี้ดวย มีชื่อนี้ดว ย เพื่อใหสละวัตถุนั้น การสวดสมนุภาสภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อ
นี้ดวย เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผู
ใด แมเจาผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ...
ภิกษุณีทั้งหลายมีชื่อนี้ดวย มีชื่อนี้ดวย อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้น
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี.้
[๘๑] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย จบกรรม*วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสสแลว อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติ
ถุลลัจจัยเพราะกรรมวาจาสองครั้ง ยอมระงับ.
พึงสวดสมนุภาสภิกษุณี ๒-๓ รูปคราวเดียวกันได ไมพงึ สวดสมนุภาสภิกษุณีมากกวานั้น.
[๘๒] บทวา ภิกษุแมเหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน.
บทวา มีอันใหตองอาบัติเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ตองอาบัติเพราะสวดสมนุ*ภาสจบครั้งที่สาม ไมใชตองพรอมกับการละเมิดวัตถุ.
ที่ชื่อวา นิสสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมูสงฆ.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหมานัต ... แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัสเรียกวา
สังฆาทิเสส.

บทภาชนีย
ติกะสังฆาทิเสส
[๘๓] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๘๔] ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมสละ ๑ วิกลจริต ๑ มีจติ ฟุงซาน ๑ กระสับ
กระสายเพราะเวทนา ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙ จบ.
-----------------สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๘๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาถูกสงฆสวดสมนุภาสแลวยังกลาว
กะภิกษุณีทั้งหลายอยางนีว้ า แมเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลายจรอยูคลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย
ภิกษุณีแมเหลาอื่น ที่มีอาจาระเชนนี้ มีเกียรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ
เชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้ ก็ยังมีในหมูสงฆ ไมเห็นสงฆวาอะไรภิกษุณี
เหลานั้น พวกทานเทานั้นถูกสงฆวากลาวดวยความดูหมิ่น ดวยความไมสภุ าพ ดวยความไมอดกลั้น
ดวยความขูเข็ญ และเพราะความที่พวกทานเปนคนออนแออยางนี้วา พี่นองหญิงทั้งหลายแล อยู
คลุกคลีกันมีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบ
ปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัด
อยางเดียวแกพนี่ องหญิงทั้งหลาย ดังนี้.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย สันโดษ ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาถูกสงฆสวดสมนุภาสแลว จึงยังกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายอยางนีว้ า แมเจาทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายจงอยูค ลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ... แมเจาทั้งหลาย จงแยกกันอยูเถิด สงฆยอม
สรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย ดังนี้เลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ถูกสงฆสวดสมนุภาสแลว ยังกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายอยางนีว้ า แมเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลาย จงอยู
คลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ... แมเจาทั้งหลาย จงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญ

ความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย ดังนี้ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีถุลลนันทาถูกสงฆสวด
สมนุภาสแลว ไฉนจึงยังกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายอยางนีว้ า แมเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอยูคลุก*คลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ... แมเจาทั้งหลาย จงแยกกันอยูเถิด สงฆยอ มสรรเสริญความ
สงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย ดังนี้เลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๑. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด กลาวอยางนีว้ า แมเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลี
กันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ภิกษุณีแมเหลาอื่นที่มีอาจาระเชนนี้ มีเกียรติศัพทเชนนี้ มี
อาชีวะเชนนี้ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้ก็ยังมีใน
สงฆ สงฆไมวา กลาวอะไรภิกษุณีพวกนั้น สงฆวากลาวเฉพาะพวกทาน ดวยความดูหมิ่น ดวย
ความไมสุภาพ ดวยความไมอดกลั้น ดวยความขูเข็ญ และเพราะความที่พวกทานเปนคน
ออนแออยางนีว้ า พี่นองหญิงทั้งหลายแล อยูค ลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม
มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาทั้งหลาย
จงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย ดังนี้ ภิกษุณี
นั้น อันภิกษุณีทั้งหลายพึงวากลาวอยางนีว้ า แมเจาอยาไดกลาวอยางนีว้ า แมเจาทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ภิกษุณีแมเหลาอื่นมีอาจาระเชนนี้ มี
เกียรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรค*พวกกันเชนนี้ ก็ยังมีในสงฆ สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณีเหลานั้น สงฆวากลาวเฉพาะพวกทาน
ดวยความดูหมิน่ ดวยความไมสุภาพ ดวยความไมอดกลั้น ดวยความขูเข็ญ และเพราะความที่
พวกทานเปนคนออนแออยางนี้ วาพี่นองหญิงทั้งหลายแล อยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มี
เกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวก
กัน แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิง
ทั้งหลายดังนี้ แลภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายวากลาวอยูอยางนี้ ยังยกยองอยูอยางนั้นเทียว
ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบ เพื่อใหสละวัตถุนั้น หากเธอ
ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบสามจบอยู สละวัตถุนั้นเสีย สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไม
สละภิกษุณีแมนี้ก็ตองธรรมคือสังฆาทิเสส ชื่อนิสสารณียะ มีอันใหตองอาบัติในเมื่อสวด
สมนุภาสครบสามจบ.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๘๖] บนวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา กลาวอยางนี้ คือ กลาววา แมเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด
อยาตางคนตางอยูเลย ภิกษุณีแมเหลาอื่นที่มีอาจาระเชนนี้ มีเกียรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้ มัก
เบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้ ก็ยังมีอยูในสงฆ สงฆไมวา
กลาวอะไรภิกษุณีพวกนั้น สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานเทานั้น.
บทวา ดวยความดูหมิ่น ไดแก การดูถูก.
บทวา ดวยความไมสุภาพ ไดแก ความหยาบคาย.
บทวา ดวยความไมอดกลัน้ ไดแก การโกรธเคือง.
บทวา ดวยความขูเข็ญ ไดแก ความกําหราบ.
บทวา เพราะความที่พวกทานเปนคนออนแอ คือ มีพวกนอย.
สงฆวากลาวอยางนีว้ า พี่นองหญิงทั้งหลายแล อยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติ*ศัพทไมงาม มีอาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แม
เจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย ดังนี้.
บทวา ภิกษุณีนั้น ไดแก ภิกษุณีรูปที่มักกลาวเชนนั้น.
บทวา อันภิกษุณีทั้งหลาย ไดแก ภิกษุณีพวกอื่น คือ จําพวกที่ไดเห็น ไดทราบ เหลา
นั้นพึงวากลาววา แมเจาอยาไดกลาวอยางนีว้ า แมเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกนั เถิด อยา
ตางคนตางอยูเลย ... แมเจาทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอ มสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่
นองหญิงทั้งหลาย ดังนี้ พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม. หากนางสละได การ
สละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ ภิกษุณีทั้งหลายทราบแลวไมวากลาว
ก็ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวมาแมสูทามกลางสงฆแลววากลาววา แมเจา ทานอยา
ไดกลาวอยางนี้วา แมเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาตางคนตางอยูเลย ... แมเจา
ทั้งหลายจงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย ดังนี้
พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม. หากนางสละได การสละไดอยางนี้ นั่นเปน
การดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.
วิธีสวดสมนุภาส
[๘๗] ภิกษุณีนั้น อันสงฆพึงสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสมนุภาสนั้น พึง
สวดอยางนี้
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมนุภาส
แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ ถูกสงฆสวดสมนุภาสแลวยัง

กลาวกะภิกษุณีทั้งหลายอยางนี้วา แมเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยา
ตางคนตางอยูเลย ภิกษุณีแมเหลาอื่นที่มีอาจาระเชนนี้ มีเกียรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้
มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้ ก็ยังมีในหมูสงฆ
สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณีพวกนั้น สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานดวยความดูหมิ่น ดวยความ
ไมสุภาพ ดวยความไมอดกลัน้ ดวยความขูเข็ญ และเพราะความที่พวกทานเปนคนออนแอ
อยางนี้วา พี่นองหญิงทั้งหลายแล อยูคลุกคลีกันมีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มีอาชีวะ
ไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาทั้งหลายจงแยก
กันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียวแกพี่นองหญิงทั้งหลาย ดังนี้ นางยังไมสละ
วัตถุนั้น ถาความพรอมพรัง่ ของสงฆถงึ ที่แลว สงฆพึงสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อใหสละ
วัตถุนั้น นี่เปนบัญญัตติ
แมเจาทั้งหลาย ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ ถูกสงฆสวดสมนุภาสแลว
ยังกลาวกะภิกษุณีทั้งหลายอยางนี้วา แมเจาทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยา
ตางคนตางอยูเลย ภิกษุณีแมเหลาอื่นที่มีอาจาระเชนนี้ มีเกียรติศัพทเชนนี้ มีอาชีวะเชนนี้
มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆเชนนี้ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกันเชนนี้ ก็ยังมีอยูในหมูสงฆ
สงฆไมวากลาวอะไรภิกษุณีพวกนั้น สงฆวากลาวเฉพาะพวกทานดวยความดูหมิ่น ดวยความ
ไมสุภาพ ดวยความไมอดกลัน้ ดวยความขูเข็ญ และเพราะความที่พวกทานเปนคนออนแอ
อยางนี้วา พี่นองหญิงทั้งหลายแลอยูคลุกคลีกัน มีอาจาระทราม มีเกียรติศัพทไมงาม มี
อาชีวะไมชอบ มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ ชอบปกปดโทษของพรรคพวกกัน แมเจาทั้งหลาย
จงแยกกันอยูเถิด สงฆยอมสรรเสริญความสงัดอยางเดียว แกพี่นองหญิงทั้งหลาย ดังนี้ นาง
ยังไมสละวัตถุนั้น สงฆสวดสมนุภาสภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น การสวดสมนุภาส
ภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแท
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ...
ภิกษุณีมีชื่อนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้นชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๘๘] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ. จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย. จบกรรม
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส. เมื่อตองอาบัติสังฆาทิเสส อาบัติทุกกฏเพราะญัตติ อาบัติถุล*ลัจจัย เพราะกรรมวาจาสองครั้ง ยอมระงับ.
[๘๙] บทวา แมนี้ พระผูมีพระภาคตรัสเทียบเคียงภิกษุณีรูปกอน.
บทวา มีอันใหตองอาบัติ ในเมื่อสวดสมนุภาสครบสามจบ คือ ตองอาบัติเพราะสวด*สมนุภาสจบครั้งที่สาม ไมใชตองพรอมกับการละเมิดวัตถุ.
ที่ชื่อวา นิสสารณียะ ไดแก ถูกขับออกจากหมู.
บทวา สังฆาทิเสส ความวา สงฆเทานั้นใหมานัตเพื่ออาบัตินั้น ชักเขาหาอาบัติเดิมเรียก

เขาหมู ไมใชคณะมากรูปดวยกัน ไมใชภิกษุณีรูปเดียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสเรียกวา สังฆาทิเสส
คําวาสังฆาทิเสสเปนการขนานนาม คือ เปนชื่อของอาบัตินิกายนั้นแล แมเพราะเหตุนั้น จึงตรัส
เรียกวาสังฆาทิเสส.
บทภาชนีย
ติกะสังฆาทิเสส
[๙๐] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๙๑] ยังไมถูกสวดสมนุภาส ๑ ยอมสละ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
บทสรุป
[๙๒] แมเจาทั้งหลาย ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบท ๑- ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล
๙ สิกขาบท ใหตองอาบัติเมื่อแรกทํา ๘ สิกขาบทใหตองอาบัติเมื่อสวดสมนุภาครบสามจบ
ภิกษุณีลวงสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแลว ภิกษุณีนั้นตองประพฤติปกขมานัตในสงฆสองฝาย ภิกษุณี
ประพฤติมานัต แลวภิกษุณีสงฆมีคณะ ๒๐ อยูในสีมาใด พึงเรียกภิกษุณีนั้นเขาหมูในสีมานั้น หาก
ภิกษุณีสงฆมีคณะ ๒๐ หยอนแมรูปหนึ่ง พึงเรียกภิกษุณีนั้นเขาหมู ภิกษุณีนั้นก็ไมเปนอันสงฆ
เรียกเขาหมูแลว และภิกษุณีเหลานั้นควรถูกตําหนิ นี้เปนความถูกตองในกรรมนั้น.
ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลายในธรรมคือสังฆาทิเสสเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถาม
แมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? แมเจาทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวในธรรมคือ
สังฆาทิเสสเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้แล.
สัตตรสกัณฑ จบ.
-----------@๑ เติมยาวตติยกาในมหาวิภังคอีก ๔ สิกขาบท คือ สิกขาบทที่ ๒๒, ๒๓, ๒๔, ๒๕ จึงเปน ๑๗
สิกขาบท
นิสสัคคิยกัณฑ
แมเจาทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย

[๙๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย พากันสั่งสมบาตรไวมากมาย
ประชาชนเดินเที่ยวชมวิหารเห็นเขาแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดสั่งสมบาตรไวมากมาย ทานจักทําการขายบาตร หรือจักออกรานคาเครื่องภาชนะ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงพากันทําการสั่งสมบาตรเลา ...
ครั้นแลวไดแจงเรื่องนั้นแดภิกษุทั้งหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณี*ฉัพพัคคียทําการสั่งสมบาตร จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
พากันทําการสั่งสมบาตรเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด พึงทําการสั่งสมบาตร เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๙๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา บาตร มีสองชนิด คือบาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑
ขนาดของบาตร
บาตรมี ๓ ขนาด คือ บาตรขนาดใหญ ๑ บาตรขนาดกลาง ๑ บาตรขนาดเล็ก ๑
บาตรที่ชื่อวาขนาดใหญ จุขาวสุกแหงขาวสารกึ่งอาฬหก ของเคี้ยวเทาสวนที่สี่แหงขาวสุก
และกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น.
บาตรที่ชื่อวาขนาดกลาง จุขาวสุกแหงขาวสารหนึ่งนาฬี ของเคี้ยวเทาสวนที่สี่แหงขาวสุก
และกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น.
บาตรที่ชื่อวาขนาดเล็ก จุขาวสุกแหงขาวสารหนึ่งปตถะ ของเคี้ยวเทาสวนที่สี่แหงขาวสุก
และกับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น.
ใหญกวานั้นไมใชบาตร เล็กกวานั้นก็ไมใชบาตร.
บทวา พึงทําการสั่งสม คือ ไมไดอธิฐาน ไมไดวิกัป.

บาตรเปนนิสสัคคิยะ คือ เปนนิสสัคคียพรอมกับเวลาอรุณขึ้น จําตองเสียสละแกสงฆ
คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลบาตรเปนนิสสัคคียนั้น ภิกษุณีพึงเสียสละ อยางนี้.
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
[๙๕] ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุณีผูแก
พรรษากวาทั้งหลาย แลวนั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา แมเจาเจาขา บาตรใบนี้ของขาพเจา
ลวงราตรีแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกสงฆ ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถพึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาวา แมเจาเจาขา
ขอสงฆจงฟงขาพเจา บาตรใบนี้ของภิกษุณีมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ
ถาความพรอมพรั่งของสงฆถงึ ที่แลว สงฆพึงใหบาตรใบนี้แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
[๙๖] ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา กราบเทา
ภิกษุณีผูแกพรรษากวาทั้งหลาย แลวนั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
แมเจา เจาขา บาตรใบนี้ของขาพเจา ลวงราตรีแลว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ
บาตรใบนี้แกแมเจาทั้งหลาย.
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรที่เสียสละ
ใหดวยญัตติกรรมวาจาวา ขอแมเจาทั้งหลายจงฟงขาพเจา บาตรใบนี้ของภิกษุณีมีชื่อนี้ เปนของ
จําจะสละ เธอสละแลวแกแมเจาทั้งหลาย ถาความพรอมพรัง่ ของแมเจาทั้งหลายถึงที่แลว แมเจา
ทั้งหลายพึงใหบาตรใบนี้แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
[๙๗] ภิกษุณีรูปนั้น พึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง หมผาอุตตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง
ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า แมเจา เจาขา บาตรใบนี้ของดิฉัน ลวงราตรีแลว เปนของจําจะสละ
ดิฉันสละบาตรใบนี้แกแมเจา ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุณีผูรับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ
พึงคืนบาตรที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหบาตรใบนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๙๘] บาตรลวงราตรีแลว ภิกษุณีสําคัญวา ลวงแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรลวงราตรีแลว ภิกษุณีสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรลวงราตรีแลว ภิกษุณีสําคัญวา ยังไมลวง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุณีสําคัญวา อธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมไดวิกัป ภิกษุณีสําคัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมไดสละใหไป ภิกษุณีสําคัญวา สละใหไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.

บาตรยังไมสูญ ภิกษุณีสําคัญวา สูญแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรไมหาย ภิกษุณีสําคัญวา หายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรไมแตก ภิกษุณีสําคัญวา แตกแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรไมถูกลักไป ภิกษุณีสําคัญวา ถูกลักไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
[๙๙] บาตรเปนนิสสัคคีย ภิกษุณียังไมไดสละ ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
บาตรยังไมลวงราตรี ภิกษุณีสําคัญวา ลวงแลว ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
บาตรยังไมลวงราตรี ภิกษุณีสงสัย ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
บาตรยังไมลวงราตรี ภิกษุณีสําคัญวา ยังไมลวง ใชสอย ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๐๐] ภายในอรุณขึ้น ภิกษุณีอธิษฐาน ๑ วิกัป ๑ สละใหไป ๑ สูญ ๑ หาย ๑ แตก ๑
ถูกโขมยแยงชิงเอาไป ๑ เพื่อนถือวิสาสะเอาไป ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
เรื่องไมยอมคืนบาตรให
[๑๐๑] สมัยตอมา ภิกษุณีฉัพพัคคียไมยอมคืนบาตรที่เสียสละให ภิกษุทั้งหลายกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ภิกษุณีเสียสละแลว
จะไมคืนใหไมได รูปใดไมยอมคืนให ตองอาบัติทุกกฏ.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
------------------ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๐๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปดวยกันจําพรรษาอยูในอาวาสใกลหมู-
*บานแหงหนึ่ง เปนผูถึงพรอมดวยวัตรและอิรยิ าบถ แตมีผาเกา มีจีวรเศราหมอง ไดพากันไปสูพระ
นครสาวัตถี พวกอุบาสกอุบาสิกาเห็นภิกษุณีเหลานั้นแลวคิดวา ภิกษุณีเหลานี้เปนผูถึงพรอมดวย
วัตรและอิริยาบถ แตมีผาเกา มีจีวรเศราหมอง ทานเหลานี้เห็นจักถูกผูรายแยงชิง แลวไดถวาย
อกาลจีวรแกภกิ ษุณีสงฆ ภิกษุณีถุลลนันทาอธิษฐานวา กฐินพวกเรากรานแลว ผานี้เปนกาลจีวร แลว
ใหแจกกันเอง.
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพบเห็นภิกษุณีเหลานั้นแลวไดถามวา แมเจาทั้งหลายไดจีวรแลว
หรือ?
ภิกษุณีเหลานั้นตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พวกดิฉันไมไดจีวร เพราะแมเจาถุลลนันทา
อธิษฐานวา กฐินพวกเรากรานแลว ผานี้เปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเอง.
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึง
ไดอธิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเองเลา ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกอุบาสิกา

เหลานั้น พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดอธิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเอง
เลา ครั้นแลว ภิกษุณีเหลานั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
อธิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเอง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูล จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงได
อฐิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกันเองเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด อธิษฐานผาอกาลจีวร วาเปนกาลจีวร แลวแจกกัน เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๐๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อกาลจีวร คือ เมื่อไมไดกรานกฐิน จีวรเกิดไดถงึ ๑๑ เดือน เมื่อไดกรานกฐิน
แลว จีวรเกิดไดตลอด ๗ เดือน จีวรที่เขาเจาะจงถวายแมในกาล นี้ก็ชื่อวาอกาลจีวร.
ภิกษุณีอธิษฐานวาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกัน เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวยได
จีวรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลจีวรเปนนิสสัคคียนั้น ภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา เจาขา อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจาอธิษฐานวาเปน
กาลจีวร แลวแจกกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหอกาล
จีวรผืนนี้แกภกิ ษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลายพึงใหอกาลจีวรผืนนี้แกภิกษุณีมี
ชื่อนี้ ดังนี้.

เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหอกาลจีวรผืนนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๐๔] อกาลจีวร ภิกษุณีสําคัญวาเปนอกาลจีวร อธิษฐานเปนกาลจีวรแลวแจกกัน เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
อกาลจีวร ภิกษุณีสงสัย อธิฐานเปนกาลจีวร แลวแจกกัน เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ*ปาจิตตีย.
อกาลจีวร ภิกษุณีสําคัญวากาลจีวร อธิฐานวาเปนกาลจีวร แลวแจกกัน เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
กาลจีวร ภิกษุณีสําคัญวา เปนอกาลจีวร ตองอาบัติทุกกฏ.
กาลจีวร ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
กาลจีวร ภิกษุณีสําคัญวาเปนกาลจีวร ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๐๕] สําคัญอกาลจีวรวาเปนอกาลจีวร ใหแจกกัน ๑ สําคัญกาลจีวรวาเปนกาลจีวร ให
แจกกัน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
------------------ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๐๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทากับภิกษุณีรูปหนึ่ง ไดเปลี่ยนจีวรกัน
หม สวนภิกษุณีรูปนั้นพับจีวรที่เปลี่ยนกันนั้นแลวเก็บไว ภิกษุณีถุลลนันทาไดถามภิกษุณีรูปนั้นดัง
นี้วา แมเจา จีวรที่เธอเปลี่ยนกันกับดิฉันนั้นอยูที่ไหน? จึงภิกษุณีรูปนั้นนําจีวรผืนนั้นออกมาแสดง
แกภิกษุณีถุลลนันทาๆ จึงพูดกะภิกษุณีรูปนั้นดังนี้วา แมเจา เธอจงรับจีวรของเธอไป จงนําจีวร
ของดิฉันผืนนั้นมา นี่จีวรของเธอ ก็ตองเปนของเธอ นั่นจีวรของดิฉัน ก็ตองเปนของดิฉัน เธอ
จงนําจีวรผืนนัน้ ของดิฉันมา จงนําจีวรของเธอกลับไป ดังนี้ แลวไดชิงเอาคืนมา จึงภิกษุณีรูปนั้น
ไดแจงเรื่องนัน้ แกภิกษุณีทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
เปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแลว จึงไดชิงเอาคืนมาเลา ครั้นแลวไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
เปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแลวชิงเอาคืนมา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีถุลลนันทาเปลี่ยนจีวรกัน
กับภิกษุณีแลว ไฉนจึงไดชิงเอาคืนมาเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๘.๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด เปลี่ยนจีวรกันกับภิกษุณีแลว นางพูดขึ้นในภายหลังอยาง
นี้วา แมเจา เธอจงรับจีวรของเธอไป จงนําจีวรของดิฉันผืนนัน้ มา นี่จีวรของเธอก็ตองเปน
ของเธอ นั่นจีวรของดิฉันก็ตองเปนของดิฉัน เธอจงนําจีวรผืนนั้นของดิฉันมา จงนําจีวรของ
เธอกลับไป ดังนี้ ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๐๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา กับภิกษุณี คือ กับภิกษุณีรูปอื่น.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป
เปนอยางต่ํา.
บทวา เปลี่ยน คือ เปลี่ยนจีวรเนือ้ ไมดีกับจีวรเนือ้ ดี หรือจีวรเนือ้ ดีกับจีวรเนื้อไมดี.
บทวา ชิงเอามา คือ ชิงเอามาเอง เปนนิสสัคคีย.
บทวา ใหชิงเอามา คือ ใชคนอื่น ตองอาบัติทุกกฏ สั่งครั้งเดียวชิงเอามาแมมากครั้ง
ก็เปนนิสสัคคีย ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลจีวรนั้น ภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี.้
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา จีวรผืนนี้ของขาพเจาเปลี่ยนกันกับภิกษุณีแลวชิงเอา
คืนมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหจีวรผืนนี้ แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลาย พึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุณีมีชื่อนี้
ดังนี้.

เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหจีวรผืนนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๐๘] อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อุปสัมบัน เปลี่ยนจีวรกันแลวชิงเอามาก็ดี ใหชิง
เอามาก็ดี เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย เปลี่ยนจีวรกันแลว ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อนุปสัมบัน เปลี่ยนจีวรกันแลว ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามา
ก็ดี เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ปญจกะทุกกฏ
ภิกษุณีเปลี่ยนบริขารอยางอื่น แลวชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเปลี่ยนจีวรก็ดี บริขารอยางอื่นก็ดี กับอนุปสัมบัน แลวชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามา
ก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๑๐๙] ภิกษุณีผูรับเปลี่ยนนั้นคืนใหเอง หรือถือวิสาสะตอภิกษุณีผูนั้นเปลี่ยนรับ ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
------------------

ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๑๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาอาพาธ มีอุบาสกคนหนึ่งเขาไป
เยี่ยมภิกษุณีถุลลนันทาถึงสํานัก แลวไดถามนางดังนี้วา ขาแตแมเจา ทานไมสบายหรือ จงกรุณา
ใชขาพเจา ใหนําของสิ่งไรมาถวาย.
นางตอบวา อาวุโส ฉันตองการเนยใส.
จึงอุบาสกนั้นไดไปนําเนยใสราคาหนึ่งกหาปณะ จากรานของชาวตลาดคนหนึ่ง มาถวาย
ภิกษุณีถุลลนันทา.
นางกลาวอยางนี้วา อาวุโส ความตองการของฉันไมใชเนยใส ฉันตองการน้ํามัน.
จึงอุบาสกนั้นไดเดินกลับเขาไปหาชาวตลาดคนนั้นแลวบอกกะเขาดังนี้วา แมเจาไมตองการ
เนยใสจะ ตองการน้ํามัน ขอทานจงรับคืนเนยใสของทาน โปรดใหน้ํามันแกขาพเจา.
ชาวตลาดตอบวา นี่นาย ถาพวกขาพเจารับสิ่งของที่ขายไปแลวคืนมาอีก เมื่อไรสินคาของ
พวกขาพเจาจึงจักขายหมดไป เนยใสทานซื้อไปดวยราคาเนยใสแลว จงนําราคาคาน้ํามันมา จึงจัก
นําน้ํามันไปได.
อุบาสกผูนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในทันใดนั้นแลวา แมเจาถุลลนันทา
ออกปากขอของอยางหนึง่ แลว ไฉนจึงไดออกปากขอของอยางอื่นอีกเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน แมเจาถุลลนันทาออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว จึงได
ออกปากขอของอยางอื่นอีกเลา แลวไดแจงเรือ่ งนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ออกปากขอของอยางหนึง่ ไดแลว ออกปากขอของอยางอื่นอีก จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาออกปาก
ขอของอยางหนึ่งไดแลว จึงไดออกปากขอของอยางอื่นอีกเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๙.๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว พึงออกปากขอของอื่น
อีกอยาง เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.

เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๑๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ออกปากขอของอยางหนึ่งไดแลว คือ ขอของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดแลว.
บทวา พึงออกปากขอของอื่นอีกอยาง ความวา เวนของอยางใดอยางหนึง่ ที่ขอแลวนั้น
ขอของอยางอืน่ อีก เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวยไดของมา ตองเสียสละแกสงฆ
คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลของที่ขอไดมานั้น ภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ของอื่นอีกอยาง สิ่งนี้ของขาพเจา ขาพเจาขอ
ของอยางหนึ่งไดแลว จึงขอไดมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละของอื่นอีกอยาง สิ่งนี้แกสงฆ ...
สงฆพึงใหของอื่นอีกอยาง สิ่งนี้แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลาย พึงใหของอื่นอีกอยาง สิ่งนี้
แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหของอื่นอีกอยางสิ่งนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๑๒] ของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา ของอยางหนึ่ง ขอของอื่นอีกอยาง เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ขอของอื่นอีกอยาง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา มิใชของอยางหนึ่ง ขอของอื่นอีกอยาง เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา ของอยางหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา มิใชของอยางหนึ่ง ไมตองอาบัติ.

อนาปตติวาร
[๑๑๓] ขอของสิ่งหนึ่งนั้น และขอแถมของอื่นอีกอยางรวมกัน ๑ แสดงอานิสงสแลว
ขอ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
-----------------ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๑๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาอาพาธ จึงอุบาสกคนหนึ่งเขาไปเยี่ยม
ภิกษุณีถุลลนันทาถึงสํานัก แลวไดถามนางดังนี้วา ขาแตแมเจา รางกายยังพอทนไดอยูหรือ ยังพอ
ใหอัตภาพเปนไปไดอยูหรือ?
นางตอบวา อาวุโส ฉันทนไมไหว ยังอัตภาพใหเปนไปไมได.
อุบาสกนั้นปวารณาวา ขาแตแมเจา ขาพเจาจะฝากกหาปณะไวที่รานของชาวตลาดชื่อโนน
ทานตองการสิ่งใด พึงใชใหใครๆ ไปนําสิ่งนั้นมาจากรานนั้น.
ภิกษุณีถุลลนันทาใชสิกขมานารูปหนึ่งไปดวยสั่งวา แมสิกขมานา เธอจงไปนําน้ํามันราคา
หนึ่งกหาปณะจากรานของชาวตลาดชื่อโนนมา.
จึงนางสิกขมานานั้น ไดไปนําน้ํามันราคาหนึ่งกหาปณะจากรานของชาวตลาดนั้นมาถวายแก
ภิกษุณีถุลลนันทา.
ภิกษุณีถุลลนันทาพูดอยางนี้วา แมสิกขมานา ความตองการของฉันไมใชน้ํามัน ฉันตอง
การเนยใส.
จึงนางสิกขมานานั้นไดเดินกลับเขาไปหาชาวตลาดนั้น แลวบอกกะเขาดังนี้วา ไมถูกความ
ประสงคจะ แมเจาไมใชตองการน้ํามัน ตองการเนยใส ขอทานจงรับคืนน้ํามันของทาน โปรดให
เนยใสแกดิฉัน.
ชาวตลาดตอบวา นี่แนะแมคุณ ถาพวกฉันจักรับคืนสิ่งของที่ขายไปแลวมาอีก เมื่อไรสินคา
ของพวกฉันจึงจักขายได น้ํามันทานซื้อไปดวยราคาน้ํามันแลว จงนําราคาคาเนยใสมา จึงจักนําเนยใส
ไปได.
ขณะนั้นแล นางสิกขมานาไดยืนรองไห.
ภิกษุณีทั้งหลาย ไดถามนางสิกขมานานั้น ดังนี้วา แนะ แมสิกขมานา เธอรองไห
เพราะเหตุไร?
จึงนางสิกขมานานั้นไดแจงเรื่องใหทราบ.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
สั่งใหจายของอยางหนึ่งไดแลว จึงไดสั่งใหจายของอยางอืน่ อีกเลา ...

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
สั่งใหจายของอยางหนึ่งไดแลว สั่งใหจายของอยางอื่นอีก จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาสั่งใหจาย
ของอยางหนึ่งไดแลว จึงไดสงั่ ใหจายของอยางอื่นอีกเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๐.๕. อนึง่ ภิกษุณีใด สั่งใหจายของอยางหนึ่งแลว สั่งใหจายของอื่นอีกอยาง เปน
นิสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๑๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา สั่งใหจายของอยางหนึ่งแลว คือ สัง่ ใหจายของอยางใดอยางหนึ่งแลว.
บทวา สั่งใหจายของอื่นอีกอยาง ความวา เวนของอยางใดอยางหนึ่งที่สงั่ ใหจายนั้น
สั่งใหจายของสิ่งอื่นอีก เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวยไดของนัน้ มา ตองเสียสละแก
สงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึง่ .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลของอื่นอีกอยางทีข่ อไดมานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ของอื่นอีกอยาง สิ่งนี้ของขาพเจาสั่งใหจายของสิ่ง
หนึ่งแลว สั่งใหจายไดมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละของอื่นอีกอยาง สิ่งนี้แกสงฆ ... สงฆพึง
ใหของอื่นอีกอยาง สิ่งนี้แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลาย พึงใหของอืน่ อีกอยาง สิ่งนี้
แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหของอื่นอีกอยาง สิ่งนี้แกแมเจา ดังนี้.

บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๑๖] ของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวาของอยางหนึ่ง สั่งใหจายของอยางอื่นอีก เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย สั่งใหจายของอยางอื่นอีก เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา มิใชของอยางหนึ่ง สั่งใหจายของอยางอืน่ อีก เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา ของอยางหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชของอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา มิใชของอยางหนึ่ง ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๑๗] สั่งใหจายของสิ่งหนึ่งนั้น และสั่งใหจายของสิ่งอืน่ อีกอยางรวมกัน ๑ แสดง
อานิสงสแลวสัง่ ใหจาย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
----------------ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๑๑๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกอุบาสกอุบาสิกาพากันรวบรวมสิ่งของเครื่องใช
ที่เขาเต็มใจทําบุญเพื่อเปนมูลคาจีวรสําหรับภิกษุณีสงฆ ฝากไวที่รานพอคาผาคนหนึ่ง แลวไดเขาไป
หาภิกษุณีทั้งหลายกลาวคํานี้วา แมเจาทั้งหลาย เจาขา กัปปยภัณฑเพื่อประโยชนแกจีวร พวก
ขาพเจาไดฝากไวที่รานพอคาผาชื่อโนน ขอทานทั้งหลายกรุณาใหไวยาวัจกรไปนําจีวรจากรานพอคา
ผูนั้นมาแจกกันเถิด เจาขา.
ภิกษุณีทั้งหลายใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑนั้นเปนเภสัช แลวบริโภคเปนสวนตัว.
พวกอุบสกอุบาสิการูเรื่องแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขา
ตั้งใจถวายสงฆ เปนปจจัยอยางอื่นไปเลา ...
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกอุบาสิกาเหลานั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู.
บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงไดให
เปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจถวาย
สงฆ เปนปจจัยอยางอื่นไปเลา ...

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลายให
เปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่งอุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย
สงฆ เปนปจจัยอยางอื่นไป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงไดให
เปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย
สงฆ เปนปจจัยอยางอื่นไปเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกนางนัน่ ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๑. ๖. อนึง่ ภิกษุณีใด ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาแกปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ เปนนิสสัคคิย*ปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๑๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
คําวา ดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง
คือ ที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางอื่น.
บทวา ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ คือ เพื่อประโยชนแกสงฆ ไมใชแกคณะ ไมใชแกภิกษุณี
รูปหนึ่ง.
บทวา ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ความวา ทายกถวายกัปปยภัณฑไวเพื่อประโยชนแก
ปจจัยใด เวนปจจัยนั้น ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวย
ไดปจจัยนั้นมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึง่ .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปจจัยอยางอื่นที่ไดมานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ปจจัยอยางอื่นนี้ ของขาพเจาใหเปลี่ยนมาดวย
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจัยอยางอืน่ นี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้ แกภิกษุณี
มีชื่อนี้ ดังนี้.

เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลาย พึงใหปจจัยอยางอื่นนี้ แกภิกษุณี
มีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหปจจัยอยางอื่นนี้ แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๒๐] กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่นเปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัยใหเปลี่ยนเปนปจจัย
อยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวาเขามิไดถวายไวเพื่อ
เปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา พึงนอมไปในปจจัยตามที่เขาถวายไวเดิม.
ทุกะทุกกฏ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวาเขาถวายไวเพื่อ
เปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาไมได
ถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๒๑] นอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตจากเจาของ แลวนอมไป ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๑๒๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกอุบาสกอุบาสิกาพากันรวบรวมสิ่งของเครือ่ งใช
ที่เขาเต็มใจทําบุญเพื่อเปนมูลคาจีวรสําหรับภิกษุณีสงฆ ฝากไวที่รานพอคาคนหนึ่ง แลวไดเขาไปหา
ภิกษุณีทั้งหลายกลาวคํานี้วา แมเจาทั้งหลาย เจาขา กัปปยภัณฑเพื่อเปนมูลคาจีวร พวกขาพเจา
ฝากไวที่รานพอคาผาชื่อโนน ขอทานทั้งหลายกรุณาใหไวยาวัจกรไปนําจีวรจากรานพอคาผาผูนั้นมา
แจกกันเถิด เจาขา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดขอใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑนั้นแหละเปนเภสัชไปบริโภคเปนสวนตัว.

อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทราบเรื่องแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้ง
หลายจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่ง
เขาตั้งใจถวายสงฆ ไปเปนปจจัยอยางอื่น ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกอุบาสิกาเหลานั้นเพงโทษติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปน
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขา
ถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ ไปเปนปจจัยอยาง
อื่น ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลายได
ใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย
สงฆ ไปเปนปจจัยอยางอื่น ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวย จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงไดให
เปลี่ยนกัปปยภัณฑ ที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจ
ถวายสงฆ ไปเปนปจจัยอยางอื่น ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา การกระทําของพวกนางนัน่ ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ แตขอมาเปน
สวนตัว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๒๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
คําวา ดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง
คือ เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง.
บทวา ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ คือ เพื่อประโยชนแกสงฆ ไมใชแกคณะ ไมใชแก
ภิกษุณีรูปเดียว.
บทวา ขอมาเปนสวนตัว คือ ขอรองเขาเอง.
บทวา ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ความวา ทายกถวายกัปปยภัณฑไวเพื่อประโยชน
แกปจจัยใด เวนปจจัยนั้น ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคีย

ดวยไดปจจัยนัน้ มา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรปู หนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปจจัยที่ไดมานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ปจจัยอื่นสิง่ นี้ของขาพเจาใหเปลี่ยนมาดวยกัปปย*ภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายสงฆ แตขอ
มาเปนสวนตัว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจัยอื่นสิ่งนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหปจจัยอืน่ สิ่งนี้
แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลายพึงใหปจจัยอืน่ สิ่งนี้แกภิกษุณีมีชื่อ
นี้ ดังนี้.
เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหปจจัยอื่นสิ่งนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๒๔] กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัยใหเปลี่ยนเปนปจจัย
อยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวาเขามิไดถวายไวเพื่อ
เปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา พึงนอมเขาไปในปจจัยตามที่ทายกถวายไวเดิม.
ทุกะทุกกฏ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาถวายไวเพื่อ
เปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขามิไดถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๒๕] นอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตจากเจาของแลวนอมไป ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
-------------------

ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๑๒๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายผูอาศัยอยูในบริเวณหมูบานตําบลหนึ่ง
อัตคัดดวยขาวยาคู. จึงชาวบานตําบลนั้นไดรวบรวมสิ่งของเครื่องใชที่เขาเต็มใจทําบุญเพื่อประสงค
เปนมูลคาขาวยาคู สําหรับภิกษุณีทั้งหลาย ฝากไวที่รานชาวตลาดคนหนึ่ง แลวไดเขาไปหาภิกษุณี
ทั้งหลายกลาวคํานี้วา แมเจาทั้งหลาย เจาขา กัปปยภัณฑเพื่อเปนมูลคาขาวยาคู พวกขาพเจาได
ฝากไวที่รานของชาวตลาดชื่อโนน ขอทานทั้งหลายจงใหไวยาวัจกรไปนําขาวสารจากรานชาวตลาด
ผูนั้นมาหุงตมฉันเถิด.
ภิกษุณีทั้งหลายไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑนั้นเปนเภสัชไปบริโภค.
ชาวบานตําบลนั้นทราบเรื่องแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึง่ เขา
ตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก เปนปจจัยอยางอื่นไปเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินเขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตาง
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อ
เปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก มาเปนปจจัยอยาง*อื่นไปเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลายได
ใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่งอุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย
แกภิกษุณีหมูมาก มาเปนปจจัยอยางอื่นไป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดเปลี่ยนกัปปย*ภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณี
หมูมาก มาเปนปจจัยอยางอืน่ ไปเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจจะถวายแกภกิ ษุณีหมูมาก
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๑๒๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
คําวา ดวยกัปปยภัณฑ ที่เขาถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง
คือ เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง.
บทวาซึ่งเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก คือ เพื่อประโยชนแกคณะ ไมใชสงฆ ไมใช
ภิกษุณีรูปเดียว.
บทวา ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ความวา ทายกถวายกัปปยภัณฑไวเพื่อประโยชน
แกปจจัยใด เวนปจจัยนั้น ใหเปลี่ยนปจจัยอยางอื่น เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคียดวย
ไดปจจัยนั้นมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึง่ .
ดูกรภิกษุณีทั้งหลาย ก็แลปจจัยอยางอื่นที่ไดมานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ปจจัยอยางอื่นนีข้ องขาพเจาใหเปลี่ยนมาดวย
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึง่ เขาตั้งใจถวายแก
ภิกษุณีหมูมาก เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจัยอยางอืน่ นี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหปจจัยอยางอื่น
นี้แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลายพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณี
มีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหปจจัยอยางอื่นนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๒๘] กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่นเปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ... ใหเปลี่ยนเปน
ปจจัยอยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขามิไดถวายไว
เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา พึงนอมไปในปจจัยตามที่ทายกถวายไวเดิม.

ทุกะทุกกฏ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาถวายไว
เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขามิไดถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๒๙] นอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตตอเจาของแววนอมไป ๑ มีอันตราย
๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
------------------ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๑๓๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย ผูอาศัยอยูในบริเวณหมูบานตําบล
หนึ่ง อัตคัดดวยขาวยาคู. จึงชาวบานตําบลนั้นไดรวบรวมเครื่องใชสอยที่เขาเต็มใจทําบุญเพื่อเปน
มูลคาขาวยาคูสําหรับภิกษุณีทั้งหลาย ฝากไวที่รานชาวตลาดคนหนึ่ง แลวไดเขาไปหาภิกษุณีทั้งหลาย
กลาวคํานี้วา แมเจาทั้งหลาย เจาขา กัปปยภัณฑเพื่อเปนมูลคาขาวยาคู พวกขาพเจาฝากไวที่ราน
ชาวตลาดชื่อโนน ขอทานทั้งหลายจงใหไวยาวัจกรไปนําขาวสารจากชาวตลาดนั้นมาหุงตมฉันเถิด.
ภิกษุณีทั้งหลายไดขอใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑนั้นแหละเปนเภสัชไปบริโภคเปนสวนตัว.
ชาวบานตําบลนั้นทราบเรื่องแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑ ที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึง่ ซึ่งเขา
ตั้งใจจะถวายแกภิกษุณีหมูมาก ไปเปนปจจัยอยางอื่น ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินชาวบานตําบลนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขา
บริจาคไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึง่ เขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมูมาก ไปเปน
ปจจัยอยางอื่น ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีทั้งหลาย
ใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย
แกภิกษุณีหมูมาก ไปเปนปจจัยอยางอื่น ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวย จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงได
ใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย
แกภิกษุณีหมูมาก ไปเปนปจจัยอยางอื่น ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา การกระทําของพวกนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๔.๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพือ่
เปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายภิกษุณีหมูมาก แตขอมาเปน
สวนตัว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๓๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง
นั้น คือ เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง.
บทวา ซึ่งเขาตั้งใจถวายภิกษุณีหมูมาก คือ เพื่อประโยชนแกคณะ ไมใชสงฆ ไมใช
ภิกษุณีรูปเดียว.
บทวา ขอมาเปนสวนตัว คือ ขอรองเขาเอง.
บทวา ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ความวา ทายกถวายกัปปยภัณฑไวเพื่อประโยชน
แกปจจัยใด เวนปจจัยนั้น ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคีย
ดวยไดปจจัยนัน้ มา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรปู หนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปจจัยอื่นที่ไดมานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี.้
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ปจจัยอยางอื่นนีข้ องขาพเจาใหเปลี่ยนมาดวยกัปปย*ภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายแกภิกษุณีหมู
มาก แตขอมาเปนสวนตัว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจัยอยางอื่นนี้แกสงฆ ... สงฆพึงให
ปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลายพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณี
มีชื่อนี้ ดังนี้.

เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหปจจัยอยางอื่นนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๓๒] กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัยใหเปลี่ยนเปนปจจัย
อยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขามิไดถวายไว
เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา พึงนอมเขาไปในปจจัยตามที่ทายกถวายไวเดิม.
ทุกะทุกกฏ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาถวายไว
เปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไว เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขามิไดถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๓๓] ภิกษุณีนอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตตอเจาของแลวนอมไป ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๓๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาเปนพหูสูต ชางพูด องอาจ
สามารถ กลาวถอยคํามีหลักฐาน. คนเปนอันมากตางพากันเขาไปสนทนาปราศรัยดวย ประจวบ
เวลานั้นบริเวณของภิกษุณีถุลลนันทาชํารุด ชาวบานจึงถามภิกษุณีถุลลนันทาวา แมเจา เพราะเหตุไร
แมเจาจึงปลอยใหบริเวณชํารุด.
นางตอบวา เพราะคนใหไมมี คนทําก็ไมมี.
จึงชาวบานพวกนั้นไดรวบรวมสิ่งของเครือ่ งใชสอยที่เขาเต็มใจทําบุญ เพื่อเปนมูลคาบริเวณ
แลวถวายเปนกัปปยภัณฑไวแกภิกษุณีถุลลนันทา ภิกษุณีถุลลนันทาไดขอใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑนั้น
แหละ เปนเภสัช แลวบริโภคเปนสวนตัว.

ชาวบานเหลานั้นทราบเรื่องแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลล*นันทาจึงไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่ง
เขาตั้งใจถวายบุคคล มาเปนปจจัยอยางอื่นไป ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ไดใหเปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศใหอยางหนึง่ ซึ่งเขาตั้งใจ
ถวายบุคคล มาเปนปจจัยอยางอื่นไป ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวย จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา จึงไดให
เปลี่ยนกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวาย
บุคคล มาเปนปจจัยอยางอื่นไป ทั้งขอมาเปนสวนตัวดวยเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไว
เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคล แตขอมาเปนสวนตัว
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๓๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ดวยกัปปยภัณฑที่เขาถวายไว เพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง
คือ เขาถวายไวเพื่อประโยชนแกปจจัยอยางหนึ่ง.
บทวา เขาตั้งใจถวายบุคคล คือ เพื่อประโยชนแกภิกษุณีรูปเดียว ไมใชสงฆ ไมใช
คณะ.
บทวา ขอมาเปนสวนตัว คือ ของรองเขาเอง.
บทวา ใหเปลี่ยนซึ่งปจจัยอยางอื่น ความวา ทายกถวายกัปปยภัณฑไวเพื่อประโยชน
แกปจจัยใด เวนปจจัยนั้น ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอยางอื่น เปนทุกกฏในประโยค เปนนิสสัคคีย
ดวยไดปจจัยนัน้ มา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรปู หนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปจจัยอยางอื่นที่ไดมานั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี้.
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ

ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ปจจัยอยางอื่นนีข้ องขาพเจาใหเปลี่ยนมาดวยกัปปย*ภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง อุทิศไวอยางหนึ่ง ซึ่งเขาตั้งใจถวายบุคคล แตขอ
มาเปนสวนตัว เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละปจจัยอยางอืน่ นี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้
แกภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลายพึงใหปจจัยอยางอื่นนี้แกภิกษุณี
มีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหปจจัยอยางอื่นนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๓๖] กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอื่นอีกอยาง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัยใหเปลี่ยนเปนปจจัย
อื่นอีกอยาง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
กัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวาเขามิไดถวายไวเพื่อ
เปนมูลคาปจจัยอยางหนึง่ ใหเปลี่ยนเปนปจจัยอื่นอีกอยาง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดปจจัยที่เสียสละแลวคืนมา พึงนอมเขาไปในปจจัยตามที่ทายกถวายไวเดิม.
ทุกะทุกกฏ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขาถวาย
ไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติ*ทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชกัปปยภัณฑที่เขาถวายไวเพื่อเปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ภิกษุณีสําคัญวา เขามิได
ถวายไวเพือ่ เปนมูลคาปจจัยอยางหนึ่ง ไมตองอาบัติ.

อนาปตติวาร
[๑๓๗] นอมกัปปยภัณฑที่เหลือไป ๑ ขออนุญาตจากเจาของแลวนอมไป ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๓๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาเปนพหูสูต เปนคนชางพูด เปนผู
องอาจ สามารถ กลาวถอยคํามีหลักฐาน. ครั้นถึงฤดูหนาว พระเจาปเสนทิโกศลทรงสะพักผา
กัมพลมีคามาก เสด็จเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทาถึงสํานัก ทรงอภิวาทภิกษุณีถุลลนันทาแลวประทับนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ภิกษุณีถุลลนันทาทูลชี้แจงธรรมมีกถาถวาย ใหทาวเธอทรงเห็นแจงสมาทาน
อาจหาญ ราเริง. ครั้นทาวเธอทรงเห็นแจง สมาทนา อาจหาญ ราเรงดวยธรรมีกถาของภิกษุณี
ถุลลนันทาแลว ไดทรงปวารณาภิกษุณีถุลลนันทาดังนี้วา ขาแตแมเจา ขอทานไดโปรดบอกสิ่งที่ตอง
ประสงค.
ภิกษุณีถุลลนันทาทูลวา ขอถวายพระพร ถามหาบพิตรมีพระราชประสงคจะพระราชทาน
แกอาตมภาพไซร ขอไดโปรดพระราชทานผากัมพลผืนที่ทรงนี้.
พระเจาปเสนทิโกศลทรงถวายผากัมพลแกภิกษุณีถุลลนันทา ในทันใดนั้นแล แลวเสด็จ
ลุกจากที่ประทับ ทรงอภิวาทภิกษุณีถุลลนันทา กระทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.
คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนคนมักมาก ไมสัน*โดษ ไฉนจึงไดทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระราชาเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระ*ราชาเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ทูลขอผากัมพลทรงตอองคพระราชา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา จึงไดทูล
ขอผากัมพลทรงตอองคพระราชาเลา การกระทําของนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๓๖. ๑. อนึง่ ภิกษุณีผูจะใหเขาจายผาหมหนัก พึงใหจายไดเพียงราคา ๔ กังสะ
เปนอยางยิ่ง ถาใหจายยิ่งกวานัน้ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๓๙] ที่ชื่อวา ผาหมหนัก ไดแกผาชนิดหนึ่ง ที่สําหรับหมในฤดูหนาว.
บทวา ผูจะใหจาย คือ ผูจะขอ.
บทวา พึงใหจายไดเพียงราคา ๔ กังสะเปนอยางยิ่ง คือ ใหจายผามีราคาเพียง ๑๖
กหาปณะได.
คําวา ถาใหจายยิ่งกวานั้น ความวา ขอผามีราคาเกินกวานั้น เปนทุกกฏในประโยค
เปนนิสสัคคียดวยไดผามา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลผาเปนนิสสัคคียนั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี.้
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ผาหมหนักผืนนี้ของขาพเจามีราคาสูงเกิน ๔ กังสะ
ขอไดมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละผาหมหนักผืนนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหผาหมหนักผืนนี้แก
ภิกษุณีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลาย พึงใหผาหมหนักผืนนี้แกภิกษุณี
มีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหผาหมหนักผืนนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๔๐] ผาหมหนักมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภิกษุณีสําคัญวาเกิน ขอไดมา เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาหมหนักมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภิกษุณีสงสัย ขอไดมา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาหมหนักมีราคาเกิน ๔ กังสะ ภิกษุณีสําคัญวาหยอน ขอไดมา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ผาหมหนักมีราคาหยอน ๔ กังสะ ภิกษุณีสําคัญวาเกิน ตองอาบัติทุกกฏ.
ผาหมหนักมีราคาหยอน ๔ กังสะ ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.

ไมตองอาบัติ
ผาหมหนักมีราคาหยอน ๔ กังสะ ภิกษุณีสําคัญวาหยอน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๔๑] ขอผาหมหนักมีราคา ๔ กังสะเปนอยางยิ่ง ๑ ขอผาหมหนักมีราคาหยอน ๔
กังสะ ๑ ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนของผูอื่น ๑ จายมาดวยทรัพย
ของตน ๑ ทายกประสงคใหจายผาหมหนักมีราคาแพง แตใหจายผาหมหนักมีราคาถูก ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
------------------จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๔๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทา เปนพหูสูต เปนคนชางพูด
เปนผูองอาจ สามารถ กลาวถอยคํามีหลักฐาน. ครั้นฤดูรอน พระเจาปเสนทิโกศลทรงสะพักผา
โขมพัสตรมีคามาก เสด็จเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทาถึงสํานัก ทรงอภิวาทภิกษุณีถุลลนันทา แลว
ประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง
แลวภิกษุณีถุลลนันทาทูลชี้แจงธรรมีกถา ถวายใหทาวเธอทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง
ครั้นทาวเธอทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาของภิกษุณีถุลลนันทาแลว ได
ทรงปวารณาภิกษุณีถุลลนันทาดังนี้วา ขาแตแมเจา ขอทานไดโปรดบอกสิง่ ที่ตองประสงค.
ภิกษุณีถุลลนันทาทูลวา ขอถวายพระพร ถามหาบพิตรมีพระราชประสงค จะพระราชทาน
แกอาตมภาพไซร ขอไดโปรดพระราชทานผาโขมพัสตรผืนที่ทรงนี้.
พระเจาปเสนทิโกศลทรงถวายผาโขมพัสตรแกภิกษุณีถุลลนันทาในทันใดนั้นแล แลวเสด็จ
ลุกจากที่ประทับ ทรงอภิวาทภิกษุณีถุลลนันทา กระทําประทักษิณ แลวเสด็จกลับ.
คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีเหลานี้เปนคนมักมาก ไม
สันโดษ ไฉนจึงไดทูลขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชาเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดทูลขอผาโขมพัสตรทรงตอองค
พระราชาเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
ทูลขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดทูล
ขอผาโขมพัสตรทรงตอองคพระราชา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๓๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีผูจะใหเขาจายผาหมเบา พึงใหจายไดเพียงราคา ๒ กังสะ
กึ่งเปนอยางยิ่ง ถาใหจายยิ่งกวานั้น เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๔๓] ที่ชื่อวา ผาหมเบา ไดแก ผาชนิดใดชนิดหนึ่ง สําหรับหมในฤดูรอ น.
บทวา ผูจะใหจาย คือ ผูจะขอ.
บทวา พึงใหจายไดเพียงราคา ๒ กังสะกึ่งเปนอยางยิ่ง คือ พึงใหจายผามีราคาเพียง
๑๐ กหาปณะได.
คําวา ถาใหจายยิ่งกวานั้น ความวา ขอผามีราคาเกินกวานั้น เปนทุกกฏในประโยค
เปนนิสสัคคียดวยไดผามา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลผาเปนนิสสัคคียนั้น อันภิกษุณีพึงเสียสละอยางนี.้
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ ... แมเจา ผาหมเบาผืนนี้ของขาพเจามีราคาสูงเกิน ๒ กังสะกึ่ง
ขอไดมา เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละผาหมเบาผืนนี้แกสงฆ ... สงฆพึงใหผาหมเบาผืนนี้แก
ภิกษุณีมีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีหลายรูป ... แมเจาทั้งหลายพึงใหผาหมเบาผืนนี้แกภิกษุณี
มีชื่อนี้ ดังนี้.
เสียสละแกภิกษุณีรูปหนึ่ง
ภิกษุณีรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ... ขาพเจาใหผาหมเบาผืนนี้แกแมเจา ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๔๔] ผาหมเบามีราคาเกิน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสําคัญวาเกิน ขอไดมา เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาหมเบามีราคาเกิน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสงสัย ขอไดมา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาหมเบามีราคาเกิน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสําคัญวาหยอน ขอไดมา เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.

ทุกะทุกกฏ
ผาหมเบามีราคาหยอน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสําคัญวาเกิน ตองอาบัติทุกกฏ.
ผาหมเบามีราคาหยอน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ผาหมเบามีราคาหยอน ๒ กังสะกึ่ง ภิกษุณีสําคัญวาหยอน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๔๕] ขอผาหมเบามีราคา ๒ กังสะกึ่งเปนอยางยิ่ง ๑ ขอผาหมเบามีราคาหยอน ๒
กังสะกึ่ง ๑ ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนของผูอื่น ๑ จายมาดวยทรัพย
ของตน ๑ ทายกประสงคใหจายผาหมเบามีราคาแพงแตใหจายผาหมเบามีราคาถูก ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
บทสรุป
[๑๔๖] แมเจาทั้งหลาย ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ๑- ขาพเจายกขึ้น
แสดงแลวแล ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลายในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานั้นวา
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? แมเจาทั้งหลายเปน
ผูบริสุทธิ์แลวในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความ
นี้ไวดวยอยางนี้.
นิสสัคคิยปาจิตตีย จบ.
@๑ นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท คือ เอกโตบัญญัติ ๑๒ สิกขาบทเทานี้ กับอุภโตบัญญัติ ๑๘
สิกขาบท. ส. ๕๓๒
ปาจิตติยกัณฑ
แมเจาทั้งหลาย ก็ธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๑
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๔๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งไดปวารณากระเทียมไวแก
ภิกษุณีสงฆวา แมเจาเหลาใดตองการกระเทียม กระผมขอปวารณา. และยังไดสั่งคนเฝาไรไวดวย
วา ถาภิกษุณีทั้งหลายมาขอ จงถวายทานไปรูปละ ๒-๓ กํา. ก็สมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถีกาํ ลัง
มีงานมหรสพ. กระเทียมเทาที่เขานํามาขายไดหมด ขาดคราว. ภิกษุณีทั้งหลายพากันเขาไปหาอุบาสก
คนนั้น แลวไดกลาวคํานี้วา อาวุโส พวกอาตมาตองการกระเทียม
อุบาสกกลาววา ไมมี เจาขา กระเทียมเทาที่นํามาแลวหมด ขาดคราว ขอทานทั้งหลายได
โปรดไปที่ไร

ภิกษุณีถุลลนันทาไดไปที่ไร ขนกระเทียมไปมาก ไมรูจักประมาณ. คนเฝาไรจึงเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายไปถึงไรแลวจึงไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมไปมากมาย
เลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเฝาไรเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมเอาไป
มากมายเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมไปมากมาย จริงหรือ?
ภิกษุณีทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงได
ไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมเขาไปมากมาย การกระทําของนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทํา
ของนางนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของ
ชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
[๑๔๘] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีถุลลนันทา โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ทรง
กระทําธรรมมีกถาอันสมควรแกเรื่องนั้น อันเหมาะสมแกเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย แลวตรัสเลา
กะภิกษุทั้งหลายวา
เรื่องหงสทอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ภิกษุณีถุลลนันทาไดเคยเปนปชาบดีของพราหมณ
คนหนึ่ง มีธิดา ๓ คน ชื่อนันทา ๑ นันทวดี ๑ สุนทรีนันทา ๑ ครั้นพราหมณสามีทําลายขันธ
ไปบังเกิดในกําเนิดหงสตระกูลหนึ่ง มีขนเปนทองทั้งตัว หงสนั้นสลัดขนใหแกสตรีเหลานั้น
คนละขน แตภิกษุณีถุลลนันทาคิดวา หงสตัวนี้สลัดขนใหแกพวกเราคนละขนเทานั้น แลวไดจับ
พระยาหงสนั้นถอนขนจนเกลี้ยง ขนพระยาหงสนั้นที่งอกใหมไดกลายเปนสีขาวไป.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นภิกษุณีถุลลนันทาไดเสื่อมจากทองเพราะความโลภจัด มาบัดนี้
เสื่อมจากกระเทียม.
[๑๔๙] ไดสิ่งใดแลว ควรยินดีดวยสิ่งนั้น เพราะความโลภจัดเปนเหตุใหเสื่อม เหมือน
ภิกษุณีถุลลนันทาจับพระยาหงสถอนขนแลว เสื่อมจากทองฉะนั้น.
[๑๕๐] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีถุลลนันทา โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ... ตรัส
กะภิกษุทั้งหลายวา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๕๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ฉันกระเทียม เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๕๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา กระเทียม ไดแก กระเทียมที่เขาเรียกกันวาเกิดในแควนมคธ.
ภิกษุณีรับประเคนดวยหมายใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืนกิน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๑๕๒] กระเทียม ภิกษุณีสําคัญวากระเทียม ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย
กระเทียม ภิกษุณีสงสัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
กระเทียม ภิกษุณีสําคัญวาไมใชกระเทียม ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ไมใชกระเทียม ภิกษุณีสําคัญวากระเทียม ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชกระเทียม ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมใชกระเทียม ภิกษุณีสําคัญวา ไมใชกระเทียม ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๕๓] กระเทียมเหลือง ๑ กระเทียมแดง ๑ กระเทียมเขียว ๑ กระเทียม
ตนไมมีเยื่อ ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในแกง ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในเนื้อ ๑ กระเทียมเจียว
น้ํามัน ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในน้ําพุทรา ๑ กระเทียมที่ปรุงลงในแกงออม ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
-----------------ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๑๕๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย ใหถอนขนในที่แคบ แลวเปลือย
กายอาบน้ําทาเดียวกันกับหญิงแพศยา ในแมน้ําอจิรวดี. พวกหญิงแพศยาพากันเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหถอนขนในที่แคบเหมือนพวกหญิงคฤหัสถผูบริโภคกาม
เลา ภิกษุณีทั้งหลายไดยินหญิงแพศยาพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่

เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดใหถอนขนใน
ที่แคบ ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ใหถอนขนในที่แคบ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดให
ถอนขนในที่แคบเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๕๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหถอนขนในที่แคบ เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๕๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ที่แคบ ไดแก รักแรทั้งสอง บริเวณทวารเบา.
บทวา ใหถอน คือใหถอนขนแมเสนเดียว ตองอาบัติปาจิตตีย. ใหถอนขนแมหลาย
เสน ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๑๕๖] มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
-----------------ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณี ๒ รูป
[๑๕๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณี ๒ รูปอันความกระสันบีบคั้นแลว
เขาหองนอยแลวทําการสัมผัสบริเวณองครหัสกัน. ภิกษุณีทั้งหลายพรูกันเขามาตามเสียงสัมผัสนั้น
แลวไดถามสองภิกษุณีนั้นดังนี้วา แมเจาทั้งหลาย เหตุไฉนพวกทานจึงทํามิดีมิรายกับบุรุษ.
ภิกษุณีสองรูปนั้นตอบวา แมเจาทั้งหลาย พวกดิฉันมิไดทํามิดีมิรายกับบุรุษ ภิกษุณีสอง
รูปนั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย

จึงไดทําการสัมผัสบริเวณองครหัสกันเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีทําการ
สัมผัสบริเวณองครหัสกัน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดทําการ
สัมผัสบริเวณองครหัสกันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๕๘. ๓. เปนปาจิตตีย ในเพราะสัมผัสบริเวณองครหัส.
เรื่องภิกษุณี ๒ รูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๕๘] ที่ชื่อวา สัมผัสบริเวณองครหัส คือ ภิกษุณียินดีสัมผัสใหตบที่องครหัส โดย
ที่สุดแมดวยกลีบบัว ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๑๕๙] มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
-----------------ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
[๑๖๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น มีพระสนมเกาคนหนึ่งบวชอยูในสํานักภิกษุณี
ภิกษุณีรูปหนึ่งอันความกระสันบีบคั้นแลว ไดเขาไปหาภิกษุณีพระสนมรูปนั้นถึงสํานักแลวถามวา
แมเจา พระราชาเสด็จไปหาแมเจานานๆ ครั้ง แมเจาดํารงอยูไ ดดวยอาการอยางไร?
ภิกษุณีพระสนมตอบวา ดวยทอนยางเกลีย้ งๆ จะ.
ภิกษุณีนั้นซักวา ทอนยางเกลี้ยงนั่นเปนอยางไร?
จึงภิกษุณีพระสนมนั้นไดบอกทอนยางเกลี้ยงแกภิกษุณีนั้น ภิกษุณีนั้นใชทอนยางเกลี้ยง
แลวลืมลางวางทิ้งไว ณ ที่ขางหนึ่ง. ภิกษุณีทั้งหลายเห็นทอนยางเกลี้ยงมีหมูแมลงวันตอม จึงพูด
เปนเชิงถามวา นี่การกระทําของใคร?
ภิกษุณีนั้นกลาวตอบอยางนีว้ า นี้เปนการกระทําของดิฉัน.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไดใช
ทอนยางเกลี้ยงๆ เลา ...

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีใชทอนยาง*เกลี้ยงๆ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดใชทอนยาง*เกลี้ยงๆ เลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนีว้ าดังนี้:พระบัญญัติ
๕๙. ๔. เปนปาจิตตีย ในเพราะใชทอนยางเกลี้ยงๆ
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๖๑] ที่ชื่อวา ทอนยางเกลีย้ งๆ ไดแก วัตถุที่ทําขึ้นดวยยาง ทําขึ้นดวยไม ทําขึ้น
ดวยแปง ทําขึ้นดวยดิน.
ภิกษุณียินดีสัมผัส สอดวัตถุโดยที่สุดแมกลีบอุบล เขาไปสูองครหัส ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๑๖๒] มีเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
--------------------ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
[๑๖๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร
กบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงพุทธสํานัก
ถวายบังคมแลวไดยืนเฝาอยู ณ ที่ใตลม กราบทูลวา มาตุคามมีกลิ่นเหม็น พระพุทธเจาขา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งวา ภิกษุณีทั้งหลายจงใชน้ําชําระ แลวทรงยังพระมหา
ปชาบดีโคตมีเถรีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นพระมหา*ปชาบดีโคตมีเถรี อันพระผูมพี ระภาคโปรดประทานใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถาแลว ถวายบังคมทําประทักษิณหลีกไปแลว พระองคจึงทรงกระทําธรรมีกถาในเพราะ
เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตน้ําชําระ แกภิกษุณีทั้งหลาย.
เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี จบ.
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
[๑๖๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตน้ําชําระ
แลว จึงใชน้ําชําระลึกเกินไป ไดทําใหเกิดแผลขึ้นในองครหัส ดังนั้นนางจึงไดแจงเรื่องนั้นแก

ภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
จึงไดใชน้ําชําระลึกเกินไปเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีใชน้ําชําระ
ลึกเกินไป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดใชน้ําชําระลึก
เกินไปเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖๐. ๕. อนึง่ ภิกษุณีผูจะใชน้ําชําระ พึงใชชําระลึกเพียงสองขอองคุลีเปนอยาง
ยิ่ง เกินกวานั้น เปนอาบัติปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๖๕] ที่ชื่อวา น้ําชําระ ไดแก น้ําที่เขาเรียกวาน้ําสําหรับชําระองครหัส.
บทวา ผูจะใช คือ ผูจะชะลาง.
คําวา พึงใชชําระลึกเพียงสองขอองคุลีเปนอยางยิ่ง คือ พึงใชชําระลึกเพียงสองขอ
ในสององคุลี เปนอยางยิ่ง.
คําวา เกินกวานั้น ความวา ภิกษุณียินดีสัมผัสใหลวงเลยเขาไป โดยที่สุดแมชั่วปลาย
เสนผม ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๑๖๖] เกินสองขอองคุลี ภิกษุณีสําคัญวาเกิน ใชชําระ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เกินสองขอองคุลี ภิกษุณีสงสัย ใชชําระ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เกินสองขอองคุลี ภิกษุณีสําคัญวาไมถึง ใชชําระ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ไมถึงสองขอองคุลี ภิกษุณสี ําคัญวาเกิน ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมถึงสองขอองคุลี ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมถึงสองขอองคุลี ภิกษุณสี ําคัญวาไมถึง ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๖๗] ใชชําระลึกเพียงสองขอองคุลี ๑ ใชชําระลึกไมถึงสองขอองคุลี ๑ เพราะเหตุ
อาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีภรรยาเกาของมหาอํามาตย
[๑๖๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น มหาอํามาตยผูหนึ่ง ชื่ออาโรหันตะ ไดบวชอยูใน
สํานักภิกษุ. ภรรยาเกาของทานก็ไดบวชอยูในสํานักภิกษุณี. ตอมา ภิกษุนั้นทําภัตกิจในสํานักภิกษุณี
นั้น. เมื่อภิกษุนั้นกําลังฉันอยู ภิกษุณีนั้นไดเขาไปยืนปฏิบัติอยูใกลๆ ดวยน้าํ ฉันและการพัดวี
แลวกลาวถอยคําเกี่ยวกับการครองเรือนยัว่ ยวนอยู จึงภิกษุนั้นรุกรานนางวา ดูกรนองหญิง เธอ
อยาไดทําเชนนี้ ขอนี้ไมควร.
นางไดกลาววา เมื่อกอนทานไดกระทําอยางนี้ๆ แกขาพเจา บัดนี้ เพียงเทานี้ก็ทนไมได
ครั้นแลวไดครอบขันน้ําลงบนศีรษะ ประหารดวยพัด. บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไดใหประหารแกภกิ ษุเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีใหประหาร
แกภิกษุ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดใหประหารแก
ภิกษุเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด เมื่อภิกษุกําลังฉันอยู เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ ดวยน้าํ ฉัน
หรือดวยการพัดวี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีภรรยาเกาของมหาอํามาตย จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๑๖๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา เมื่อภิกษุ ไดแก เมื่ออุปสัมบัน.
บทวา กําลังฉันอยู คือ กําลังฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่งอยู.
ที่ชื่อวา น้ําฉัน ไดแก น้ําชนิดใดชนิดหนึ่งสําหรับดื่ม.
ที่ชื่อวา การพัดวี ไดแก เครื่องโบกแกวงชนิดใดชนิดหนึ่งสําหรับพัดวี.
บทวา เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ ความวา อยูในหัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๑๗๐] อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ ดวยน้ําฉัน หรือ
ดวยการพัดวี ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ ดวยน้ําฉันหรือการพัดวี ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน เขาไปปฏิบัติอยูใกลๆ ดวยน้ําฉันหรือการพัดวี
ตองอาบัติปาจิตตีย
ฉักกะทุกกฏ
ปฏิบัติอยูนอกหัตถบาส ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุฉันของเคี้ยว ภิกษุณีเขาไปปฏิบัติ ตองอาบัติทุกกฏ.
เขาไปปฏิบัติอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๑๗๑] ภิกษุณีถวายเอง ๑ ใหคนอื่นถวาย ๑ สั่งอนุปสัมบันใหปฏิบัติ ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๑๗๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เปนฤดูเกี่ยวขาว ภิกษุณีทั้งหลายขอขาวเปลือก
สดแลวนําเขาไปในพระนคร ครั้นถึงที่ประตูพระนคร คนทั้งหลายพากันกัน้ ประตูพูดสัพยอกวา
ขาแตแมเจาทั้งหลาย ขอทานจงใหสวนแบงบาง ดังนี้ แลวปลอยไป ครั้นภิกษุณีเหลานั้นกลับไปถึง

สํานักแลวไดแจงเรือ่ งนั้นแกภกิ ษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอขาวเปลือกสดเขาเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีขอ
ขาวเปลือกสดเขา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอขาว*เปลือกสดเขาเลา การกระทําของพวกนางนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอก็ดี ใหขอก็ดี คั่วก็ดี ใหคั่วก็ดี ตําก็ดี ใหตําก็ดี
หุงก็ดี ใหหุงก็ดี ซึ่งขาวเปลือกสด แลวฉัน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๗๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ขาวเปลือกสด ไดแก ขาวสาลี ขาวเปลือก ขาวเหนียว ขาวละมาน ขาวฟาง
ลูกเดือย หญากับแก.
บทวา ขอ คือ ขอเอง. บทวา ใหขอ คือ ใหผูอื่นขอแทน.
บทวา คั่ว คือ คั่วเอง. บทวา ใหคั่ว คือ ใหผูอื่นคั่ว.
บทวา ตํา คือ ตําเอง. บทวา ใหตํา คือ ใหผูอื่นตํา.
บทวา หุง คือ หุงเอง. บทวา ใหหุง คือ ใหผูอื่นหุง.
ภิกษุณีรับประเคนไวดวยหมายใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คํากลืน.
อนาปตติวาร
[๑๗๔] เพราะเหตุอาพาธ ๑ ขออปรัณณชาติ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
-----------

ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพราหมณคนหนึ่ง
[๑๗๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่งเปนขาราชการ ถูกปลดออก
จากราชการแลวคิดวาจักทูลขอรับพระราชทานตําแหนงเดิมคืน จึงสนานเกลาแลวเดินผานที่พํานัก
ของภิกษุณีไปสูราชตระกูล ภิกษุณีรูปหนึ่งถายวัจจะลงในหมอ แลวเททิ้งออกนอกฝา ราดลงบน*ศีรษะของพราหมณนั้น ดังนั้น พราหมณจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุณีโลนเหลานี้ไมใช
สมณะ ไมมีสมบัติ ไฉนจึงไดเทหมอคูถลงบนศีรษะเราเลา เราจักเผาที่พํานักของภิกษุณีเหลานี้เสีย
ดังนั้น จึงถือคบเพลิงเขาไปสูที่พํานักภิกษุณี อุบาสกคนหนึ่งออกมาจากสํานักภิกษุณี เห็นพราหมณ
นั้นกําลังถือคบเพลิงผานเขาไปสูที่พํานัก จึงถามพราหมณวา ทานผูเจริญ เหตุไรทานถือคบเพลิง
เขาไปสูที่พํานักภิกษุณี?
พราหมณตอบวา ทานผูเจริญ เพราะภิกษุณีโลนเหลานี้เปนสตรีไมมีสมบัติ เทหมอคูถลง
บนศรีษะของเรา เราจึงจักเผาสํานักของภิกษุณีเหลานี้เสีย.
อุบาสกชี้แจงวา ไปเถิด ทานผูเจริญ นั่นเปนมงคล ทานจักไดทรัพย ๑,๐๐๐ ตําลึง และ
ตําแหนงเดิมคืน.
ฝายพราหมณนั้นสนานเกลาแลวไปสูราชตระกูล ไดทรัพยพระราชทาน ๑,๐๐๐ ตําลึง และ
ตําแหนงเดิมนั้นคืน. จึงอุบาสกนั้นเขาไปสูที่พํานักภิกษุณี แจงเรือ่ งนั้นแกภกิ ษุณีทั้งหลายแลวขู
สําทับ.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดเทอุจจาระทิ้งออกภายนอกฝาที่พํานักเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณี
เทอุจจาระทิ้งออกภายนอกฝาที่พํานัก จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดเทอุจจาระ
ทิ้งออกนอกฝาที่พํานักเลา การกระทําของพวกนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด เทหรือใหเท ซึ่งอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี หยากเยื่อก็ดี
ของเปนเดนก็ดี ณ ภายนอกฝาที่พํานักก็ดี ณ ภายนอกกําแพงก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องพราหมณคนหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๗๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อุจจาระ ไดแก สิ่งที่เขาเรียกกันวาคูถ.
ที่ชื่อวา ปสสาวะ ไดแก สิ่งที่เขาเรียกกันวามูตร.
ที่ชื่อวา หยากเยื่อ ไดแก สิ่งที่เขาเรียกกันวาขยะมูลฝอย.
ที่ชื่อวา ของเปนเดน ไดแก อามิสเปนเดน หรือกระดูก หรือน้ําที่เปนเดน.
ที่ชื่อวา ฝา ไดแกฝา ๓ ชนิด คือ ฝาอิฐ ฝาศิลา ฝาไม.
ที่ชื่อวา กําแพง ไดแกกําแพง ๓ ชนิด คือ กําแพงอิฐ กําแพงศิลา กําแพงไม.
บทวา ภายนอกฝา คือ ขางนอกฝาที่อยู.
บทวา ภายนอกกําแพง คือ ขางนอกกําแพง.
บทวา เท ความวา เทเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหเท ความวา ใชคนอื่น ตองอาบัติทุกกฏ ใชเขาครั้งเดียว เขาเทแมหลายครั้ง
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๑๗๗] มองดูกอนแลวจึงเท ๑ เทในที่ที่เขาไมใช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๑๗๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่งมีนาขาวเหนียวอยูใกลที่พํานักของ
ภิกษุณี ภิกษุณีทั้งหลายเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ทิ้งลงในนา

จึงพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดทํานาขาวเหนียวของ
ขาพเจาใหเสียหายเลา
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง
หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ลงในของเขียวสดเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุณีทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณี
เทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ลงในของเขียวสด จริงหรือ?
ภิกษุณีทั้งหลายทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเท
อุจจาระบาง ปสสาวะบาง หยากเยื่อบาง ของเปนเดนบาง ลงในของเขียวสดเลา การกระทํา
ของพวกนางนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด เท หรือใหเท ซึ่งอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี หยากเยื่อ
ก็ดี ของเปนเดนก็ดี ลงในของเขียวสด เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๗๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อุจจาระ ไดแก สิ่งที่เขาเรียกกันวาคูถ.
ที่ชื่อวา ปสสาวะ ไดแก สิ่งที่เขาเรียกกันวามูตร.
ที่ชื่อวา หยากเยื่อ ไดแก สิ่งที่เขาเรียกกันวาขยะมูลฝอย.
ที่ชื่อวา ของเปนเดน ไดแกอามิสเปนเดน หรือกระดูก หรือน้ําที่เปนเดน.
ที่ชื่อวา ของเขียวสด ไดแก บุพพัณณชาติ อปรัณณชาติ ที่ประชาชนปลูกไวสําหรับ
เปนเครื่องอุปโภคและบริโภค.
บทวา เท ความวา เทเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหเท ความวา ใชคนอื่น ตองอาบัติทุกกฏ ๑- ใชเขาครั้งเดียวเขาเทแมหลายครั้ง
ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.

บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๑๘๐] ของเขียวสด ภิกษุณีสําคัญวาของเขียวสด เท หรือใหเท ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของเขียวสด ภิกษุณีสงสัย เท หรือใหเท ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของเขียวสด ภิกษุณีสําคัญวา มิใชของเขียวสด เท หรือใหเท ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
มิใชของเขียวสด ภิกษุณีสําคัญวา ของเขียวสด ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชของเขียวสด ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชของเขียวสด ภิกษุณีสําคัญวา มิใชของเขียวสด ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๘๑] มองดูกอนแลวจึงเท ๑ เทบนคันนา ๑ บอกขออนุญาตตอเจาของแลวเท ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๑๘๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปนสถาน
ที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น ในพระนครราชคฤหมีมหรสพบน
ยอดภูเขา เหลาภิกษุณีฉัพพัคคียไดพากันไปดูมหรสพบนยอดภูเขา พวกชาวบานพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากันไปดูการฟอนรําบาง การขับรองบาง การ
ประโคมดนตรีบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา ...
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้น พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดพากันไปดูการ
ฟอนรําบาง การขับรองบาง การประโคมดนตรีบางเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคีย
พากันไปดูการฟอนรําบาง การขับรองบาง การประโคมดนตรีบาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดพากัน
ไปดูการฟอนรําบาง การขับรองบาง การประโคมดนตรีบางเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๖๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไปดูการฟอนรําก็ดี การขับรองก็ดี การประโคม
ดนตรีก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๘๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา การฟอนรํา ไดแก การฟอนอยางใดอยางหนึ่ง.
ที่ชื่อวา การขับรอง ไดแก เพลงขับอยางใดอยางหนึ่ง.
ที่ชื่อวา การประโคมดนตรี ไดแก เครื่องดีดสีตีเปาอยางใดอยางหนึ่ง.
ภิกษุณีเดินไปเพื่อจะดู ตองอาบัติทุกกฏ. ยืนอยู ณ ที่ใด ยังแลเห็นหรือไดยิน ตอง
อาบัติปาจิตตีย. พนสายตาไปแลว กลับแลดูหรือฟงอีก ก็ตอ งอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีเดินไปเพื่อจะดูเครื่องมหรสพเฉพาะอยางๆ ตองอาบัติทุกกฏ. ยืนอยู ณ ที่ใด
ยังแลเห็นหรือไดยิน ก็ตองอาบัติปาจิตตีย. พนสายตาไปแลว กลับแลดูหรือฟงอีก ก็ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๑๘๔] ยืนอยูในอารามแลเห็นหรือไดยิน ๑ เขาฟอนรําขับรอง หรือประโคมผานมายัง
สถานที่ภิกษุณียืนอยู นั่งอยู หรือนอนอยู ๑ เดินสวนทางไป แลเห็นหรือไดยิน ๑ เมื่อมีกิจ
จําเปนเดินผานไปแลเห็นหรือไดยิน ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ลสุณวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ
ปาจิตตีย วรรคที่ ๑ จบ.
------------

ปาจิตตีย วรรคที่ ๒
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี
[๑๘๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ญาติผูชายของภิกษุณี อันเตวาสินีแหงพระภัททา*กาปลานีเถรี ไดจากบานไปสูพระนครสาวัตถีดวยกรณียกิจบางอยาง. ฝายภิกษุณีนั้นกับญาติผูชาย
นั้นหนึ่งตอหนึง่ ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง ในเวลาค่ํามืด ไมมีแสงสวาง.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึง
ไดยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กับบุรุษในเวลาค่ํามืด ที่ไมมีแสงสวาง หนึ่งตอหนึ่งเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีกับบุรุษ
หนึ่งตอหนึ่ง ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง ในเวลาค่ํามืด ที่ไมมีแสงสวาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง
จึงไดยืนรวมบาง เจรจารวมบาง ในเวลาค่ํามืด ที่ไมมีแสงสวางเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ยืนรวมก็ดี เจรจารวมก็ดี ในเวลา
ค่ํามืด ไมมีประทีป เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๘๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ในเวลาค่ํามืด ไดแก เวลาพระอาทิตยตกดินแลว.
บทวา ไมมีประทีป คือ ไมมีแสงสวาง.
ที่ชื่อวา บุรุษ ไดแก มนุษยผูชาย มิใชยักษผูชาย มิใชเปรตผูชาย มิใชสัตวดิรัจฉาน
ตัวผู เปนบุคคลผูรูความ เปนผูสามารถจะยืนรวม เจรจารวมได.
บทวา กับ คือ ดวยกัน.
บทวา หนึ่งตอหนึ่ง คือ บุรุษหนึ่ง และภิกษุณีรูปหนึ่ง.
บทวา ยืนรวมก็ดี คือ ยืนอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.

บทวา เจรจารวมก็ดี คือ เจรจาอยูในชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย
ยืนรวม หรือเจรจารวม พนระยะชวงแขน ตองอาบัติทุกกฏ.
ยืนรวมหรือเจรจารวม กับยักษผูชาย เปรตผูชาย บัณเฑาะกหรือสัตวดริ จั ฉานตัวผูมี
รางกายคลายมนุษย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๑๘๗] มีสตรีผูรูความคนใดคนหนึ่งอยูเปนเพื่อน ๑ ไมเพงที่ลับยืนรวมหรือเจรจารวม ๑
สงใจไปอื่น ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
------------อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสีนีของพระภัททากาปลานีเถรี
[๑๘๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ญาติผูชายของภิกษุณีอันเตวาสินีแหงภัททากาปลานีเถรี
ไดจากบานไปสูพระนครสาวัตถีดวยกรณียกิจบางอยาง. ฝายภิกษุณีนั้นทราบแลววา พระผูมีพระภาค
ทรงหามการยืนรวม เจรจารวม กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในเวลาค่ํามืด ไมมีประทีป จึงยืนรวมบาง
เจรจารวมบาง กับบุรุษผูนั้นและหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานที่กําบัง.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงได
ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานที่กําบังเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณียืนรวมบาง
เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานที่กําบัง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดยืนรวมบาง
เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานที่กําบังเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ยืนรวมก็ดี เจรจารวมก็ดี ในสถาน
ที่กําบัง เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๑๘๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา สถานที่กําบัง ไดแก สถานที่ที่เขาบังดวยฝา บานประตู ลําแพน มาน ตนไม
เสา หรือฉางขาว อยางใดอยางหนึ่ง.
ที่ชื่อวา บุรุษ ไดแก มนุษยผูชาย มิใชยักษผูชาย มิใชเปรตผูชาย มิใชสัตวดิรัจฉาน
ตัวผู เปนบุคคลผูรูความ เปนผูสามารถ จะยืนรวม เจรจารวมได.
บทวา กับ คือ ดวยกัน.
คําวา หนึ่งตอหนึ่ง คือ บุรุษผูหนึ่ง และภิกษุณีรูปหนึ่ง
บทวา ยืนรวมก็ดี คือ ยืนอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา เจรจารวมกันก็ดี คือ เจรจาในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยืนรวมหรือเจรจารวม พนชวงระยะแขน ตองอาบัติทุกกฏ.
ยืนรวมหรือเจรจารวมกับยักษผูชาย เปรตผูชาย บัณเฑาะก หรือสัตวดิรจั ฉานตัวผูมีรางกาย
คลายมนุษย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๑๙๐] มีสตรีผูรูความคนใดคนหนึ่งอยูเปนเพื่อน ๑ ไมเพงที่ลับยืนรวมหรือเจรจารวม ๑
สงใจไปอื่น ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
-----------อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี
[๑๙๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ญาติผูชายของภิกษุณีอันเตวาสีนีแหงพระภัททา*กาปลานีเถรี ไดจากบานไปสูพระนครสาวัตถีดวยกรณียกิจบางอยาง ฝายภิกษุณีนั้นทราบแลววา
พระผูมีพระภาคทรงหามการยืนรวม เจรจารวม กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานที่กําบัง จงยืนรวม
บาง เจรจารวมบาง กับบุรุษคนนั้นแหละหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานที่แจง.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงได
ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานที่แจงเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณียืนรวมบาง
เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานที่แจง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดยืนรวมบาง
เจรจารวมบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในสถานที่แจงเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ยืนรวมก็ดี เจรจารวมก็ดี ใน
สถานที่แจง เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๙๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา สถานที่แจง ไดแก สถานที่อันมิไดกําบังดวยสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือ ฝา บานประตู
ลําแพน มาน ตนไม เสา หรือฉางขาว.
ที่ชื่อวา บุรุษ ไดแก มนุษยผูชาย มิใชยักษผูชาย มิใชเปรตผูชาย มิใชสัตวดิรัจฉาน
ตัวผู เปนบุคคลผูรูความ เปนผูสามารถจะยืนรวม เจรจารวมได.
บทวา กับ คือ ดวยกัน.
บทวา หนึ่งตอหนึ่ง คือ บุรุษผูหนึ่ง และภิกษุณีรูปหนึ่ง.
บทวา ยืนรวมก็ดี คือ ยืนอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา เจรจารวมก็ดี คือ เจรจาอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยืนรวมหรือเจรจารวม พนระยะชวงแขน ตองอาบัติทุกกฏ.
ยืนรวมหรือเจรจารวม กับยักษผูชาย บัณเฑาะก หรือสัตวดิรัจฉานตัวผูม ีรางกายคลาย
มนุษย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๑๙๓] มีสตรีผูรูความคนใดคนหนึ่งอยูเปนเพื่อน ๑ ไมเพงที่ลับ ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑
สงใจไปอื่น ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑๐ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
------------อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๑๙๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทา ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง
กระซิบใกลหูบาง กับบุรุษ หนึ่งตอหนึ่ง ในถนนบาง ในตรอกตันบาง ในทางสามแพงบาง

สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปบาง.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาจึงไดยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กระซิบใกลหูบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในถนนบาง
ในตรอกตันบาง ในทางสามแพรงบาง สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปบางเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กระซิบใกลหูบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในถนนบาง ในตรอกตันบาง
ในทางสามแพรงบาง สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปบาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงได
ยืนรวมบาง เจรจารวมบาง กระซิบใกลหูบาง กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ในถนนบาง ในตรอกตันบาง
ในทางสามแพรงบาง สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปบางเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๖๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยืนรวมก็ดี เจรจารวมก็ดี กระซิบใกลหูก็ดี กับบุรุษ
หนึ่งตอหนึ่ง ในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ในทางสามแพรงก็ดี สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไป
ก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๙๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ถนน ไดแก ทางเดิน.
ที่ชื่อวา ตรอกตัน ไดแก ทางที่เขาทางใดออกทางนั้น.
ที่ชื่อวา ทางสามแพรง ไดแกชุมทางที่เที่ยวเตร.
ที่ชื่อวา บุรุษ ไดแก มนุษยผูชาย มิใชยักษผูชาย มิใชเปรตผูชาย มิใชสัตวดิรัจฉาน
ตัวผู เปนบุคคลผูรูความ เปนผูสามารถจะยืนรวม เจรจารวมได.
บทวา กับ คือดวยกัน.
บทวา หนึ่งตอหนึ่ง คือ บุรุษผูหนึ่ง และภิกษุณีอีกรูปหนึ่ง.
บทวา ยืนรวมก็ดี คือ ยืนรวมในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา เจรจารวมก็ดี คือ เจรจาอยูในระยะชวงแขนของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา กระซิบใกลหูก็ดี คือ บอกเนื้อความใกลหูของบุรุษ ตองอาบัติปาจิตตีย.

พากยวา สงภิกษุณีผูเปนเพื่อนกลับไปก็ดี คือ ประสงคจะประพฤติอนาจาร จึงสงภิกษุณี
ผูเปนเพื่อนกลับไป ตองอาบัติทุกกฏ. เมื่อภิกษุณีผูเปนเพื่อนละไปใกลจะพนสายตา หรือสุดเสียง
สั่ง ตองอาบัติทุกกฏ. เมื่อภิกษุณีผูเปนเพื่อนพนไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยืนรวม หรือเจรจารวม พนระยะชวงแขน ตองอาบัติทุกกฏ.
ยืนรวม หรือเจรจารวม กับยักษผูชาย เปรตผูชาย บัณเฑาะก หรือสัตวดิรจั ฉานตัวผู
มีรางกายคลายมนุษย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๑๙๖] มีสตรีผูรูความคนใดคนหนึ่งอยูเปนเพื่อน ๑ ไมเพงที่ลับ ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑
สงใจไปอื่น ยืนรวมหรือเจรจารวม ๑ ไมประสงคจะประพฤติอนาจาร มีกิจจําเปนจึงสงภิกษุณีผู*เพื่อนกลับ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
-----------อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
[๑๙๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งเปนกุลุปกาของสกุลแหงหนึ่ง รับ
ภัตตาหารเปนประจํา จึงภิกษุณีนั้นครั้นเวลาเชา ครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร เดินผานเขา
ไปทางสกุลนั้น ครั้นถึงจึงนั่งบนอาสนะแลวไมบอกลาเจาของบานกลับไป ทาสีแหงสกุลนั้น
มัวสาละวนเก็บกวาดเรือน ไดเก็บอาสนะนั้นลงในกระโถน คนในบานไมเห็นอาสนะ จึงถาม
ภิกษุณีนั้นวา ขาแตแมเจา อาสนะนั้นอยูที่ไหน?
ภิกษุณีนั้นปฏิเสธวา อาวุโส ดิฉันไมเห็นอาสนะนั้น.
คนเหลานั้นกลาวคาดคั้นวา ขาแตแมเจา ขอทานจงใหอาสนะนั้น ดังนี้แลว ไดบอกเลิก
ถวายภัตตาหารประจํา ภายหลังเขาชําระเรือนพบอาสนะนั้นอยูในกระโถน จึงขอขมาโทษภิกษุณีนั้น
แลวไดเริ่มตนถวายภัตตาหารประจําตอไป.
สวนภิกษุณีนั้นไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีเขาสูสกุลในเวลา กอนอาหารนัง่ บนอาสนะแลว จึง
ไมไดบอกลาเจาของบานกอนกลับเลา ...

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีเขาสูสกุล
ในเวลากอนอาหาร นั่งบนอาสนะแลว ไมบอกลาเจาของบานกอนกลับ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีเขาสูสกุลในเวลา
กอนอาหาร นัง่ บนอาสนะแลว จึงไดไมบอกลาเจาของบานกอนกลับเลา การกระทําของนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๗๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด เขาไปสูสกุลทั้งหลาย ในเวลากอนอาหาร นั่งบนอาสนะ
แลว ไมบอกลาเจาของบาน หลีกไป เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๙๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา เวลากอนอาหาร คือเวลาอรุณขึ้นตราบเทาเที่ยงวัน.
ที่ชื่อวา สกุล ไดแกสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย สกุลศูทร.
บทวา เขาไป คือ ไปในสกุลนั้น.
ที่ชื่อวา อาสนะ ไดแก เอกเทสที่เขาเรียกกันวาที่สําหรับนั่งพับพแนงเชิง.
บทวา นั่ง คือ นั่งบนอาสนะนั้น.
คําวา ไมบอกลาเจาของบาน หลีกไป ความวา ไมอําลาคนในสกุลนั้นซึ่งเปนเจาของ
ถวาย.
เดินพนชายคา ตองอาบัติปาจิตตีย. ในที่แจง เดินลวงอุปจาร ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๑๙๙] ยังมิไดบอกลา ภิกษุณีสําคัญวา ยังมิไดบอกลา หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยังมิไดบอกลา ภิกษุณีสงสัย หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยังมิไดบอกลา ภิกษุณีสําคัญวา บอกลาแลว หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
ไมใชสถานที่สําหรับนั่งพับพแนงเชิง ตองอาบัติทุกกฏ.
บอกลาแลว ภิกษุณีสําคัญวา ยังมิไดบอกลา ตองอาบัติทุกกฏ.
บอกลาแลว ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.

ไมตองอาบัติ
บอกลาแลว ภิกษุณีสําคัญวาบอกลาแลว ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๒๐๐] บอกลาแลวไป ๑ อาสนะเคลื่อนที่ไมได ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
-----------อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๒๐๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทา เขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร
แลวนั่งบาง นอนบาง บนอาสนะ ไมบอกกลาวเจาของบาน คนในบานกระดากภิกษุณีถุลลนันทา
ไมกลานั่ง ไมกลานอนบนอาสนะ เขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึง
ไดเขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร แลวนั่งบาง นอนบาง บนอาสนะ ไมบอกกลาวเจาของบาน
เลา ...
ภิกษุณี ทั้งหลายไดยินคนพวกนั้น พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา จึงไดเขาไปสูสกุลใน
เวลาหลังอาหาร แลวนั่งบาง นอนบาง บนอาสนะ ไมบอกกลาวเจาของบานเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
เขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร แลวนั่งบาง นอนบาง บนอาสนะ ไมบอกกลาวเจาของบาน
จริงหรือ?
ภิกษุณีทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดเขา
ไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร แลวนั่งบาง นอนบาง บนอาสนะไมบอกกลาวเจาของบานเลา
การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนีว้ าดังนี้:พระบัญญัติ
๗๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด เขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหารไมบอกกลาวพวกเจาของ*บาน นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ เปนปาจิตตีย.

เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๐๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา เวลาหลังอาหาร ไดแกเวลาเที่ยงลวงไปแลว ตราบเทาพระอาทิตยอัสดงคต.
ที่ชื่อวา สกุล ไดแกสกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย สกุลศูทร
บทวา เขาไป คือ ไปในสกุลนั้น.
คําวา ไมบอกกลาวพวกเจาของบาน คือ ไมบอกคนในสกุลนั้นซึ่งเปนเจาของถวาย.
ที่ชื่อวา อาสนะ ไดแกสถานที่เขาเรียกกันวาแทนหรือเตียงอันวาง.
บทวา นั่ง นั่งลงบนอาสนะนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา นอน คือ นอนลงบนอาสนะนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๐๓] มิไดบอกกลาว ภิกษุณีสําคัญวามิไดบอกกลาว นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ
ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิไดบอกกลาว ภิกษุณีสงสัย นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิไดบอกกลาวภิกษุณีสําคัญวาบอกกลาวแลว นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะตองอาบัติ*ปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
นั่ง ณ สถานอันมิใชแทนหรือเตียง ตองอาบัติทุกกฏ.
บอกกลาวแลว ภิกษุณีสําคัญวายังมิไดบอกกลาว ตองอาบัติทุกกฏ.
บอกกลาวแลว ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
บอกกลาวแลว ภิกษุณีสําคัญวาบอกกลาวแลว ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๒๐๔] บอกแลว นั่งก็ดี นอนก็ดี บนอาสนะ ๑ บนอาสนะที่เขาปูไวเปนประจํา ๑
อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
-----------อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๒๐๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปพากันไปสูพระนครสาวัตถีใน

โกศลชนบท พอเขาถึงบานหมูหนึ่งในเวลาเย็นไดเขาสูสกุลพราหมณสกุลหนึ่ง ขอที่พักแรม. จึง
พราหมณีไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีเหลานั้นวา แมเจาทั้งหลาย ขอไดโปรดรอจนกวาทานพราหมณ
จะมา.
ภิกษุณีทั้งหลายกลาววา จนกวาทานพราหมณจะมา ดังนี้ แลวไดจัดปูลาดเครื่องสําหรับ
นอน แลวบางพวกนั่ง บางพวกนอน.
ตกค่ําพราหมณมาเห็นแลวไดถามพราหมณีนั้นวา สตรีเหลานี้คือใครกัน? พราหมณี
ตอบวา ภิกษุณีเจาคะ.
พราหมณกลาววา จงขับไลไป สตรีศีรษะโลนเหลานี้เปนหญิงเสเพล ดังนี้ แลวใหขับไล
ออกจากเรือนไป.
ครั้นภิกษุณีเหลานั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดเลาเรือ่ งนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย. บรรดา
ภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเขาสูสกุล
ในเวลาวิกาล แลวไมบอกเจาของบาน ปูลาดเองบางใหผูอื่นปูลาดบาง ซึ่งเครื่องนอน แลวนั่งบาง
นอนบางเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลาย
เขาสูสกุลในเวลาวิกาล แลวไมบอกพวกเจาของบาน ปูลาดเองบาง ใหผูอื่นปูลาดบาง ซึ่งเครื่อง
นอน แลวนั่งบาง นอนบาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเขาสู
สกุลในเวลาวิกาล แลวไมบอกพวกเจาของบาน ลาดเองบาง ใหผูอื่นลาดบาง ซึ่งเครื่องนอน
แลวนั่งบาง นอนบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๗๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด เขาไปสูสกุลทั้งหลาย ในเวลาวิกาล ไมบอกพวกเจาของ*บาน ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน แลวนั่งก็ดี นอนก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๐๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้. ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา เวลาวิกาล ไดแก เวลาตั้งแตอาทิตยอัสดงคตตราบเทาถึงอรุณขึ้น.
ที่ชื่อวา สกุล ไดแก สกุล ๔ คือ สกุลกษัตริย สกุลพราหมณ สกุลแพศย สกุลศูทร.

บทวา เขาไป คือ ไปในสกุลนั้น.
คําวา ไมบอกพวกเจาของบาน คือ ไมบอกคนในสกุลนั้นซึ่งเปนเจาของถวาย.
ที่ชื่อวา เครื่องนอน ไดแก เครื่องปูลาด โดยที่สุดแมเครื่องลาดที่ทําดวยใบไม.
บทวา ลาด คือ ลาดเอง.
บทวา ใหลาด คือ ใชคนอื่นลาด.
บทวา นั่ง คือ นั่งบนเครื่องนอนที่ลาดนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา นอน คือ นอนบนเครื่องนอนที่ลาดนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๐๗] มิไดบอกเจาของ ภิกษุณีสําคัญวามิไดบอก ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน
แลวนั่งหรือนอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิไดบอกเจาของ ภิกษุณีสงสัย ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน แลวนั่งหรือนอน
ตองอาบัติปาจิตตีย
มิไดบอกเจาของ ภิกษุณีสําคัญวาบอกแลว ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน แลวนั่ง
หรือนอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
บอกเจาของแลว ภิกษุณีสําคัญวามิไดบอก ตองอาบัติทุกกฏ.
บอกเจาของแลว ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
บอกเจาของแลว ภิกษุณีสําคัญวาบอกแลว ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๒๐๘] ภิกษุณีบอกเจาของแลว ลาดก็ดี ใหลาดก็ดี ซึ่งเครื่องนอน แลวนั่งหรือนอน ๑
อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
----------

อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี
[๒๐๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี ยอม
ตั้งใจปฏิบัติพระภัททากาปลานีเถรีๆ จึงไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีทั้งหลายวา แมเจาทั้งหลาย ภิกษุณี
รูปนี้ปฏิบัติขาพเจาโดยเคารพ ขาพเจาจักใหจีวรแกภิกษุณีรูปนี้ แตภิกษุณีรูปนั้นใหภิกษุณีอื่น
โพนทะนาโดยใหเชื่อถือผิดวา เขาใจผิดวา แมเจา ขาววา ดิฉันมิไดปฏิบัติแมเจาโดยเคารพ
ขาววาแมเจาจักไมใหจีวรแกดิฉัน ดังนี้.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
จึงไดใหภิกษุณีอื่นโพนทะนาโดยใหเชื่อถือผิด เขาใจผิดเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีใหภิกษุณี
อื่นโพนทะนา โดยใหเชื่อถือผิด เขาใจผิด จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดใหภิกษุณีอื่น
โพนทะนาโดยใหเชื่อถือผิด เขาใจผิดเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๗๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหคนอื่นโพนทะนา โดยใหเชื่อผิด เขาใจผิด เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของพระภัททากาปลานีเถรี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๑๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา โดยใหเชื่อผิด คือ โดยใหเชื่อเปนอยางอื่น.
บทวา เขาใจผิด คือ ใหเขาใจเปนอยางอื่น.
บทวา คนอื่น ไดแก อุปสัมบัน ใหอุปสัมบันโพนทะนา ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๑๑] อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ใหโพนทะนา ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ใหโพนทะนา ตองอาบัติปาจิตตีย.

อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อนุปสัมบัน ใหโพนทะนา ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ภิกษุณีใหอนุปสัมบันโพนทะนา ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๒๑๒] วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
-----------อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
[๒๑๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายหาบริขารของตนไมพบ ตางก็ถาม
ภิกษุณีจัณฑกาลีดังนี้วา แมเจา ทานเห็นบริขารของพวกดิฉันบางไหม?
ภิกษุณีจัณฑกาลีเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ขาพเจาคนเดียวเปนโจรแนละ ขาพเจา
คนเดียวเปนคนไมละอายแนละ เพราะแมเจาพวกที่หาบริขารของตนไมพบ ตางก็มากลาวอยางนี้
กะขาพเจาวา แมเจา ทานเห็นบริขารของพวกดิฉันบางไหม แมเจาทั้งหลาย ถาขาพเจาถือเอา
บริขารของพวกทานไป ขาพเจาก็มิใชสมณะ ยอมเคลื่อนจากพรหมจรรย ตองตกนรก แมแมเจา
ที่กลาวอยางนัน้ กะขาพเจาดวยคําไมจริง ก็ขอใหเปนไมใชสมณะ ตองเคลื่อนจากพรหมจรรยตอ ง*ตกนรก.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา
จัณฑกาลีจึงไดแชงตนและคนอื่นดวยนรกบาง ดวยพรหมจรรยบางเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีจัณฑกาลี
แชงตนและคนอื่น ดวยนรกบาง ดวยพรหมจรรยบาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีจึงไดแชงตน
และคนอื่น ดวยนรกบาง ดวยพรหมจรรยบางเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๗๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด แชงตนก็ดี ตนอื่นก็ดี ดวยนรก หรือดวยพรหมจรรย
เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๑๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ตน คือ ตัวของตัวเอง.
บทวา คนอื่น ไดแก อุปสัมบัน แชง ดวยคําวานรกก็ดี ดวยคําวา พรหมจรรยก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๑๕] อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน แชงดวยนรกก็ดี ดวยพรหมจรรยก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย แชงดวยนรกก็ดี ดวยพรหมจรรยก็ดี ดวยพรหมจรรยกด็ ี ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน แชงดวยนรกก็ดี ดวยพรหมจรรยก็ดี ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ปญจกะทุกกฏ
ภิกษุณีแชงดวยคําวากําเนิดสัตวดิรัจฉานก็ดี ดวยคําวาเปรตวิสัยก็ดี ดวยคําวาเปนคน
โชครายก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
แชงอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร

[๒๑๖] มุงอรรถ ๑ มุงธรรม ๑ มุงสั่งสอน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
[๒๑๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีทะเลาะกับภิกษุณีทั้งหลาย แลว
รองไหประหารตนเอง.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา
จัณฑกาลีจึงไดพร่ําตีตนแลวรองไหเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีจัณฑกาลี
พร่ําตีตนแลวรองไห จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีจึงไดพร่าํ ตี
ตนแลวรองไหเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๗๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด พร่ําตีตนแลวรองไห เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๑๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ตน คือ รางกายของตน.
พร่ําตี แลวรองไห ตองอาบัติปาจิตตีย.
ตี ไมรองไห ตองอาบัติทุกกฏ.
รองไห ไมตี ตองอาบัติทุกกฏ
อนาปตติวาร
[๒๑๙] อันความเสื่อมแหงญาติ อันความวอดวายแหงโภคะ หรืออันความเบียดเบียน
แหงโรคกระทบกระทั่ง จึงรองไห ไมตีตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อันธการวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตียวรรค ๒ จบ.
-----------

ปาจิตตีย วรรคที่ ๓
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๒๒๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปเปลือยกายอาบน้ําในแมน้ําอจิรวดี
ทาเดียวกันกับพวกหญิงแพศยา. พวกหญิงแพศยาไดพูดยั่วเยาภิกษุณีเหลานั้นวา แมเจาทั้งหลาย
พวกทานยังเปนสาว จะประพฤติพรหมจรรยไปทําไมกัน ธรรมดาบุคคลตองบริโภคกามมิใชหรือ
ตอภายแกพวกทานจึงคอยประพฤติพรหมจรรยเถิด อยางนี้พวกทานจักไดรบั ประโยชนทั้งสองประการ
พวกภิกษุณีถูกพวกหญิงแพศยาพูดยั่วเยาอยู ไดเปนผูเกอเขิน ครั้นกลับไปสูสํานักแลว ไดเลาเรื่อง
นั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลายไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องนัน้ แด
พระผูมีพระภาค.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ*แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติ
สิกขาบทแกภิกษุณีทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ ...
เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๗๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด เปลือยกายอาบน้ํา เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๒๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา เปลือยกายอาบน้ํา คือ ไมนุงผา หรือไมหมผาอาบน้ํา เปนทุกกฏในประโยค
อาบเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๒๒๒] มีจีวรถูกโจรชิงไป หรือจีวรหาย ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
-----------นัคควรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๒๒๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ

อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแก
ภิกษุณีทั้งหลายแลว. ภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแลว
จึงใชผาอาบน้ําไมมีประมาณเลื้อยขางหนาบาง เลื้อยขางหลังบาง เที่ยวไป.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
เหลาฉัพพัคคีย จึงไดใชผาอาบน้ําไมมีประมาณเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีเหลา
ฉัพพัคคียใชผาอาบน้ําไมมีประมาณ จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย จึงไดใช
ผาอาบน้ําไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๗๗.๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผูจะใหทําผาอาบน้ํา พึงใหทําใหไดประมาณ นี้
ประมาณในคํานั้น โดยยาว ๔ คืบ โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต เธอทําใหลวงประมาณ
นั้น เปนปาจิตตีย มีอันใหตัดเสีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๒๔] ที่ชื่อวา ผาอาบน้ํา ไดแก ผาสําหรับนุงอาบน้ํา.
บทวา ผูจะใหทํา อธิบายวา ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี ตองทําใหไดประมาณ ประมาณ
ในคํานั้นดังนี้ คือ โดยยาว ๔ คืบ โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี
ใหลวงประมาณนั้นไป เปนทุกกฏในประโยค ไดมาพึงตัดเสีย แลวแสดงอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
จตุกกะปาจิตตีย
[๒๒๕] ผาอาบน้ําที่ตนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาอาบน้ําที่ตนทําคางไว ใหผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาอาบน้ําที่ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาอาบน้ําที่ผูอื่นทําคางไว ใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนของผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ไดผาอาบน้ําที่คนอื่นทําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร

[๒๒๖] ทําใหไดประมาณ ๑ ทําหยอนกวาประมาณ ๑ ไดผาอาบน้ําที่ผูอื่นทําไวเกิน
ประมาณ ตัดใหไดประมาณแลวใชสอย ๑ ทําเปนเพดาน ผาลาดพื้น มาน ฟูก หรือหมอน ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
----------

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๒๒๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งเอาผาสําหรับทําจีวร ซึ่งมีราคา
มากมาทําจีวร เย็บจีวรใหเสียไป ภิกษุณีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีรูปนั้นวา แมเจา ผา*สําหรับทําจีวรของทานผืนนี้เนื้อดี แตทําจีวรไมดี เย็บไมสวย.
ภิกษุณีรูปนั้นถามวา แมเจา ดิฉันจักเลาะออก ทานจักเย็บใหหรือ?
ภิกษุณีถุลลนันทาตอบวา จะ ดิฉันจักเย็บให.
ครั้นแลวภิกษุณีรูปนั้นไดเลาะจีวรนั้นใหแกภิกษุณีถุลลนันทา. ภิกษุณีถุลลนันทากลาววา
ดิฉันจักเย็บให ดิฉันจักเย็บให แลวไมเย็บ ไมขวนขวายใหผูอื่นเย็บ ดังนั้นภิกษุณีรูปนั้นจึงแจง
เรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวาไฉนแมเจา*ถุลลนันทาใหเลาะจีวรของภิกษุณีแลว จึงไมเย็บให ไมขวนขวายใหผูอื่นเย็บใหเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ใหเลาะจีวรของภิกษุณีแลวไมเย็บให ไมขวนขวายใหผูอื่นเย็บใหจริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาใหเลาะ
จีวรของภิกษุณีแลว จึงไดไมเย็บให ไมขวนขวายใหผูอื่นเย็บใหเลา การกระทําของนางนั่น ไม*เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้.
พระบัญญัติ
๗๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด เลาะก็ดี ใหเลาะก็ดี ซึ่งจีวรของภิกษุณีแลว เธอไมมี
อันตรายในภายหลัง ไมเย็บ ไมทําการขวนขวายเพื่อใหเย็บ พน ๔-๕ วันไป เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๒๒๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ของภิกษุณี ไดแก ภิกษุณีรูปอื่น.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแกจีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง.
บทวา เลาะ คือ เลาะดวยตนเอง.
บทวา ใหเลาะ คือ ใหผูอื่นเลาะ.
คําวา เธอไมมีอันตรายในภายหลัง คือ ในเมื่ออันตรายไมมี.
บทวา ไมเย็บ คือไมเย็บดวยตนเอง.
บทวา ไมทําการขวนขวายเพื่อใหเย็บ คือ ไมบังคับผูอื่น.
คําวา พน ๔-๕ วันไป คือเก็บไวได ๔-๕ วัน พอทอดธุระวาจักไมเย็บ จักไมทําความ
ขวนขวายเพื่อใหเย็บ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๒๙] อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน เลาะก็ดี ใหเลาะก็ดีซึ่งจีวร แลวเธอ
ไมมีอันตรายในภายหลัง ไมเย็บ ไมขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วันไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย เลาะก็ดี ใหเลาะก็ดี ซึ่งจีวร แลวเธอไมมีอันตรายในภาย*หลัง ไมเย็บ ไมขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วันไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน เลาะก็ดี ใหเลาะก็ดี ซึ่งจีวรแลวเธอไมมี
อันตรายในภายหลัง ไมเย็บ ไมขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วันไปตองอาบัติปาจิตตีย.
ปญจกะทุกกฏ
เลาะก็ดี ใหเลาะก็ดี ซึ่งบริขารอยางอื่น แลวเธอไมมอี ันตรายในภายหลังไมเย็บ ไม
ขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วันไป ตองอาบัติทุกกฏ.
เลาะก็ดี ใหเลาะก็ดี ซึ่งจีวรก็ดี บริขารอยางอื่นก็ดี ของอนุปสัมบันแลวเธอไมมี
อันตรายในภายหลัง ไมเย็บ ไมขวนขวายใหเย็บ พน ๔-๕ วันไป ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๒๓๐] ในเมื่อเหตุจําเปนมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ ทําอยูเกิน ๔-๕ วัน ๑ อาพาธ ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
------------

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๒๓๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกภิกษุณีพากันฝากผาจีวรไวในมือของภิกษุณี
ทั้งหลาย แลวมีแตผาอันตรวาสกกับผาอุตราสงค เที่ยวจาริกไปตามชนบท ผาจีวรเหลานั้นถูกเก็บ
ไวนาน ก็ขึ้นราตกหนาว ภิกษุณีพวกที่รับฝาก จึงผึ่งผาจีวรเหลานั้น ภิกษุณีทั้งหลายไดถามภิกษุณี
พวกที่รับฝากวา แมเจา ผาจีวรเหลานี้ของใครตกหนาว?
จึงภิกษุณีพวกที่รับฝากไดเลาเรื่องนั้นแกภกิ ษุณีทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวก
ภิกษุณีจึงไดฝากผาจีวรไวในมือของภิกษุณีทั้งหลายแลวมีแตผาอันตรวาสกกับผาอุตราสงค เที่ยว
จาริกไปในชนบทเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีฝากผา
จีวรไวในมือของภิกษุณีทั้งหลาย แลวมีแตผาอันตรวาสกกับผาอุตราสงค เที่ยวจาริกไปในชนบท
จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดฝากผาจีวร
ไวในมือของภิกษุณีทั้งหลาย แลวมีแตผาอันตรวาสกกับผาอุตราสงค เที่ยวจาริกไปในชนบทเลา
การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๗๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังวาระผลัดเปลี่ยนผาสังฆาฏิ อันมีกําหนด ๕ วันให
เกินไป เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๒๓๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ยังวาระผลัดเปลี่ยนผาสังฆาฏิอันมีกําหนด ๕ วัน ใหเกินไป อธิบายวา ไมนุง
ไมหม ไมผึ่งผาจีวรทั้ง ๕ ผืน ในวันคํารบหา ใหเลยวันคํารบหาไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๓๓] เลย ๕ วัน ภิกษุณีสําคัญวาเลย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เลย ๕ วัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เลย ๕ วัน ภิกษุณีสําคัญวายังไมเลย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ยังไมเลย ๕ วัน ภิกษุณีสําคัญวาเลย ตองอาบัติทุกกฏ.
ยังไมเลย ๕ วัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ยังไมเลย ๕ วัน ภิกษุณีสําคัญวายังไมเลย ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๒๓๔] นุง หม หรือผึ่ง จีวรทั้ง ๕ ผืนในวันคํารบหา ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
-----------นัคควรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
[๒๓๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งไปบิณฑบาตกลับมาแลว แผผึ่งจีวร
ที่เปยกชุมเหงื่อไวแลวเขาสูวิหาร. ภิกษุณีรูปหนึ่งไดหมจีวรผืนที่แผผึ่งไวนนั้ แลว เขาบานไป
บิณฑบาต. ภิกษุณีเจาของออกมาถามภิกษุณีทั้งหลายวา แมเจาทั้งหลายเห็นจีวรของดิฉันบางไหม
ภิกษุณีทั้งหลายแจงความนั้นแกเธอๆ จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไมบอก
กลาว หมจีวรของเราไปเลา แลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึง
ไดไมบอกกลาวหมจีวรของภิกษุณีเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีไมบอก
กลาว หมจีวรของภิกษุณี จริงหรือ?

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดไมบอกกลาว
หมจีวรของภิกษุณีเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อม
ใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใชจีวรสับเปลี่ยน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๓๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา จีวรสับเปลี่ยน ไดแก จีวร ๕ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ของภิกษุณีผูอุปสัมบัน.
ภิกษุณีนุงก็ดี หมก็ดี ซึ่งจีวรที่เจาของมิไดใหเธอ หรือไมบอกกลาวเจาของ ตองอาบัติ*ปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๓๗] ภิกษุณีอุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา ภิกษุณีอุปสัมบัน ใชจีวรสับเปลี่ยน ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีอุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ใชจีวรสับเปลี่ยน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีอุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา ภิกษุณีอนุปสัมบัน ใชจีวรสับเปลี่ยน ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ภิกษุณีใชจีวรสับเปลี่ยนของภิกษุณีอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีอนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาภิกษุณีอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีอนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีอนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาภิกษุณีอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๒๓๘] เจาของให หรือบอกกลาวเจาของกอน นุงก็ดี หมก็ดี ซึ่งจีวรนั้น ๑ ถูกชิงจีวรไป
๑ จีวรหาย ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ
-----------นัคควรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

[๒๓๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ตระกูลอุปฐากของภิกษุณีถุลลนันทา ไดกลาวคํา
นี้กะภิกษุณีถุลลนันทาวา แมเจา พวกขาพเจาจักถวายจีวรแกภิกษุณีสงฆ.
ภิกษุณีถุลลนันทาไดทําการขัดขวางวา พวกทานยังมีธุระมาก มีการงานที่ยังจะตองทํามาก.
ตอมาเรือนแหงตระกูลนั้นถูกไฟไหม พวกเขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
แมเจาถุลลนันทาจึงไดทําไทยธรรมของพวกเราใหเปนอันตรายเลา พวกเราเปนคนคลาดจากประโยชน
ทั้งสอง คือโภคะและบุญ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา จึงไดทําลาภคือจีวรของหมูใหเปน
อันตรายเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
ทําลาภ คือ จีวรของหมูใหเปนอันตราย จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดทํา
ลาภคือจีวรของหมูใหเปนอันตรายเลา การกระทําของนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ทําลาภ คือ จีวรของหมูใหเปนอันตราย เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๔๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา หมู ไดแก หมูที่เรียกกันวาภิกษุณีสงฆ.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแก จีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป
เปนอยางต่ํา.
บทวา ทํา ... ใหเปนอันตราย คือ ทําการขัดขวางวา เขาจะพึงถวายจีวรนี้ไดดวยวิธีไร
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทําการขัดขวางบริขารอยางอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ทําการขัดขวางจีวรหรือบริขารอยางอื่น ของภิกษุณีหลายรูปก็ดี ของภิกษุณีรูปเดียวก็ดี ของ
อนุปสัมบันก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.

อนาปตติวาร
[๒๔๑] แสดงคุณและโทษแลวหาม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
----------นัคควรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๒๔๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น มีอกาลจีวรบังเกิดแกภิกษุณีสงฆแลว จึงภิกษุณี
สงฆประชุมใครจะแจกกัน แตเวลานั้นพวกภิกษุณีอันตวาสินีของภิกษุณีถุลลนันทาพากันหลีกไป
ภิกษุกณีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีทั้งหลายหามการแจกจีวรวา แมเจา ภิกษุณีทั้งหลายหลีกไป
แลว จักแจกจีวรกันยังไมไดกอ นดังนี้.
ภิกษุณีทั้งหลายกลาวกันวา ยังไมแจกจีวรกอน แลวพากันกลับไป เมื่อหมูภิกษุณีอัน*เตวาสินีกลับมาแลว ภิกษุณีถุลลนันทาจึงสัง่ ใหแจกจีวรนัน้ .
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาจึงไดหามการแจกจีวรอันเปนไปโดยชอบธรรมเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
หามการแจกจีวร อันเปนไปโดยชอบธรรม จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดหาม
การแจกจีวร อันเปนไปโดยชอบธรรมเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด หามการแจกจีวรอันเปนไปโดยชอบธรรม เปนปาจิตตีย ฯ
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๔๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้
การแจกจีวร ที่ชื่อวา เปนไปโดยชอบธรรม คือ ภิกษุณีสงฆ ผูพรอมเพรียงประชุม
กันแจก
บทวา หาม คือหามวา การแจกจีวรนี้ดว ยวิธีไร ตองอาบัติปาจิตตีย ฯ

บทภาชนีย
[๒๔๔] การแจกเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวาเปนธรรม หาม ตองอาบัติปาจิตตีย
การแจกเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย หาม ตองอาบัติทุกกฏ
การแจกเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวาไมเปนธรรม หาม ไมตองอาบัติ
การแจกไมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวาเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ
การแจกไมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ
การแจกไมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวาไมเปนธรรม ไมตองอาบัติ ฯ
อนาปตติวาร
[๒๔๕] แสดงอานิสงสแลวหาม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล ฯ
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ
-----------นัคควรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๒๔๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิก*คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทา ใหสมณจีวรแกพวกครูฟอนรําบาง พวก
คนฟอนรําบาง พวกโดดไมสูงบาง พวกจําอวดบาง พวกเลนกลองบาง ดวยสั่งวา พวกทานจง
กลาวพรรณาคุณของฉันในที่ชุมนุมชน พวกครูฟอนรําก็ดี พวกฟอนรําก็ดี พวกโดดไมสูงก็ดี
พวกจําอวดก็ดี พวกเลนกลองก็ดี ยอมกลาวพรรณนาคุณของภิกษุณีถุลลนันทาในที่ชุมนุมชนวา
แมเจาถุลลนันทาเปนผูคงแกเรียน เปนคนชางพูด เปนผูองอาจ เปนผูสามารถเจรจาถอยคํามีหลัก
ฐาน ทานทั้งหลายจงถวายแกแมเจา จงทําแกแมเจา ดังนี้
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาจึงใหสมณจีวรแกชาวบานเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ใหสมณจีวรแกชาวบาน จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงให
สมณจีวรแกชาวบานเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหสมณจีวรแกชาวบานก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชิกาก็ดี
เปนปาจิตตีย.

สิกขาบทวิภังค
[๒๔๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ชาวบาน ไดแก บุคคลผูยังครองเรือนอยู.
ที่ชื่อวา ปริพาชก ไดแก บุรุษคนใดคนหนึ่งผูนับเนื่องในจําพวกนักบวชชาย เวนภิกษุ
สามเณร.
ที่ชื่อวา ปริพาชิกา ไดแก สตรีคนใดคนหนึ่งผูนับเนื่องในจําพวกนักบวชหญิง เวน
ภิกษุณี สิกขมานา และสามเณรี.
ที่ชื่อวา สมณจีวร ไดแกผาที่เรียกกันวาทํากัปปะแลว ให ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๒๔๘] ใหแกมารดาบิดา ๑ ใหชั่วคราว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
------------------นัคควรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๒๔๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ตระกูลอุปฏฐากของภิกษุณีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้
แกภิกษุณีถุลลนันทาวา แมเจา ถาพวกขาพเจาสามารถก็จักถวายจีวรแกภิกษุณีสงฆ ครั้นภิกษุณีทั้ง
หลายจําพรรษาแลว ไดประชุมกันประสงคจะแจกจีวร ภิกษุณีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณี
เหลานั้นวา แมเจา โปรดรอกอน ภิกษุณีสงฆยังมีหวังจะไดจีวร.
ภิกษุณีทั้งหลายไดกลาวคํานี้แกภิกษุณีถุลลนันทาวา ขอเชิญแมเจาไปสืบดูใหรูเรื่องจีวรนั้น.
ภิกษุณีถุลลนันทาไดเขาไปสูตระกูลนั้นแลวไดกลาวคํานี้กะเขาวา อาวุโสทั้งหลาย จงถวาย
จีวรแกภิกษุณสี งฆเถิด.
คนในตระกูลตอบวา แมเจา พวกขาพเจายังไมสามารถจะถวายจีวรแกภกิ ษุณีสงฆได.

ภิกษุณีถุลลนันทาไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตาง
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดยังสมัยจีวรกาลใหลวงไปดวยหวังวา
จะไดจีวรอันไมแนนอนเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
ไดยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป ดวยหวังวาจะไดจีวรอันไมแนนอนจริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดยัง
สมัยจีวรกาลใหลวงไป ดวยหวังวาจะไดจวี รอันไมแนนอนเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป ดวยหวังวาจะไดจวี รอันไม
แนนอน เปนปาจิตตีย
สิกขาบทวิภังค
[๒๕๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา หวังวาจะไดจีวรอันไมแนนอน ไดแกวาจาที่เขาเปลงออกมาวา ถาพวกขาพเจา
สามารถ ก็จักถวาย จักทํา.
ที่ชื่อวา สมัยจีวรกาล คือ เมื่อกฐินยังไมไดกราน มีกําหนดเดือนหนึ่งทายฤดูฝน
เมื่อไดกรานกฐินแลว มีกําหนด ๕ เดือน.
บทวา ยังสมัยจีวรกาลใหลว งไป ความวา เมื่อไมไดกรานกฐินยังวันสุดทายแหงฤดูฝน
ใหลวงไป ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไดกรานกฐินแลวยังวันทีก่ ฐินเดาะใหลวงไป ตองอาบัติ*ปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๒๕๑] จีวรไมแนนอน ภิกษุณีสําคัญวาจีวรไมแนนอน ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรไมแนนอน ภิกษุณีสงสัย ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป ตองอาบัติทุกกฏ.
จีวรไมแนนอน ภิกษุณีสําคัญวาแนนอน ยังสมัยจีวรกาลใหลวงไป ไมตองอาบัติ.
จีวรแนนอน ภิกษุณีสําคัญวาจีวรไมแนนอน ตองอาบัติทุกกฏ.

จีวรแนนอน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
จีวรแนนอน ภิกษุณีสําคัญวาจีวรแนนอน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๒๕๒] แสดงอานิสงสแลวหาม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
---------------

นัคควรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องอุบาสกคนหนึ่ง
[๒๕๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งใหชางสรางวิหารหลังหนึง่
อุทิศสงฆ ในงานฉลองวิหารนั้น เขามีความประสงคจะถวายอกาลจีวรแกสงฆทั้งสองฝาย แต
สมัยนั้น สงฆทั้งสองฝายกรานกฐินแลว จึงอุบาสกเขาไปหาสงฆแลวขอการเดาะกฐิน ภิกษุทั้ง
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อเดาะกฐิน แต
พึงเดาะอยางนี้.
อันภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจา
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพรัง่ ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงเดาะกฐิน นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆยอมเดาะกฐิน การเดาะกฐิน ชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
กฐินอันสงฆเดาะแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[๒๕๔] ครั้นแลว อุบาสกนั้นเขาไปหาภิกษุณีสงฆขอเดาะกฐิน. ภิกษุณีถุลลนันทาหาม
การเดาะกฐินวา จีวรจักมีแกพวกขาพเจา จึงอุบาสกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไมใหการเดาะกฐินแกพวกเราเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินอุบาสกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดหามการเดาะกฐินอันเปนไปแลว
โดยธรรมเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณี

ถุลลนันทาหามการเดาะกฐินอันเปนไปแลวโดยธรรมจริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดหาม
การเดาะกฐินอันเปนไปแลวโดยธรรมเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๘๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด หามการเดาะกฐินอันเปนไปแลวโดยธรรม เปนปาจิตตีย.
เรื่องอุบาสกคนหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๕๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
การเดาะกฐินที่ชื่อวา เปนไปแลวโดยธรรม คือ ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงประชุมกันเดาะ.
บทวา หาม คือ หามวา กฐินนี้จะเดาะไดดวยวิธีไร ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๒๕๖] การเดาะเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวาเปนธรรม หาม ตองอาบัติปาจิตตีย.
การเดาะเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
การเดาะเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวาไมเปนธรรม ไมตองอาบัติ.
การเดาะไมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวาเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
การเดาะไมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
การเดาะไมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวาไมเปนธรรม ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๒๕๗] แสดงอานิสงสแลวหาม ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
นัคควรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๓ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๔
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๒๕๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีสองรูปจําวัดรวมเตียงกัน คนทั้งหลาย

เที่ยวเดินชมวิหาร พบเห็นแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงได
นอนรวมเตียงกันสองรูป เหมือนหญิงชาวบานเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดจําวัดบนเตียงเดียวกัน
สองรูปเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีจําวัด
รวมเตียงกันสองรูป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดจําวัด
รวมเตียงกันสองรูปเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้น แสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘๖. ๑. อนึ่ง เหลาภิกษุณีใด สองรูปนอนบนเตียงเดียวกัน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๕๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
ที่ชื่อวา เหลาภิกษุณี ไดแก เหลาสตรีที่เรียกกันวา ภิกษุณีอุปสัมบัน.
พากยวา สองรูปนอนบนเตียงเดียวกัน คือ เมื่อรูปหนึ่งนอนแลวอีกรูปหนึ่งจึงนอน
ตองอาบัติปาจิตตีย หรือนอนทั้งสองรูป ตองอาบัติปาจิตตีย. ลุกขึ้นแลวนอนตออีกก็ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๒๖๐] รูปหนึ่งนอน อีกรูปหนึ่งนั่ง หรือนั่งทั้งคู ๑ วิกลจริตทั้งคู ๑ อาทิกัมมิกาทั้งคู ๑
ไมตองอาบัติแล.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
------------------ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณี ๒ รูป
[๒๖๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีสองรูปจําวัดมีผาลาดและผาหมผืนเดียว
กัน. คนทั้งหลายเที่ยวชมวิหารพบเห็นแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
สองรูปจึงไดจาํ วัดมีผาลาดและผาหมผืนเดียวกันดุจหญิงชาวบานเลา.

ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีสองรูปจึงไดจําวัดมีผาลาดและผาหมผืนเดียวกันเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีสองรูปนอน
มีผาลาดและผาหมผืนเดียวกัน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีสองรูป จึงไดนอน
มีผาลาดและผาหมผืนเดียวกันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘๗. ๒. อนึ่ง เหลาภิกษุณีใด สองรูป มีผาลาดและผาหมผืนเดียวกันนอน เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณี ๒ รูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๖๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
ที่ชื่อวา เหลาภิกษุณี ไดแก เหลาภิกษุณีที่เรียกกันวาภิกษุณีอุปสัมบัน.
พากยวา สองรูปมีผาลาดและผาหมผืนเดียวกันนอน นั้น คือ ลาดก็ผืนนั้น หมก็
ผืนนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๖๓] ผาลาดและผาหมผืนเดียวกันภิกษุณีสําคัญวา ผาลาดและผาหมผืนเดียวกันนอน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาลาดและผาหมผืนเดียวกัน ภิกษุณีสงสัย นอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาลาดและผาหมผืนเดียวกัน ภิกษุณีสําคัญวา ผาลาดและผาหมตางผืนกัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ผาลาดผืนเดียวกัน ผาหมตางผืน ๑- ตองอาบัติทุกกฏ.
ผาลาดตางผืน ผาหมผืนเดียวกัน ๒- ตองอาบัติทุกกฏ.
ผาลาดและผาหมตางผืนกัน สําคัญวาผาลาดและผาหมผืนเดียวกัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ผาลาดและผาหมตางผืนกัน สงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ผาลาดและผาหมตางผืนกัน สําคัญวาผาลาดและผาหมตางผืนกัน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๒๖๔] ดูผานอนแลว ๓- ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.

ตุวัฏฏวรรคสิกขาบทที่ ๒ จบ.
-----------------@๑. ยุ ม. ผาลาดผืนเดียวกัน สําคัญวาเปนผาหมตางผืนกัน.
@๒. ยุ ม. ผาลาดตางผืน สําคัญวาเปนผาหมผืนเดียวกัน.
@๓. ยุ วัตถุอนั เปนเครื่องกําหนด.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๒๖๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาเปนคนคงแกเรียน เปนคนชางพูด
เปนคนองอาจ สามารถกลาวถอยคํามีหลักฐาน. แมภิกษุณีภัททากาปลานีก็เปนคนคงแกเรียน เปน
คนชางพูด เปนคนองอาจ สามารถกลาวถอยคํามีหลักฐาน เปนผูไดรับการสรรเสริญวาเปนเยี่ยมกวา
คนทั้งหลายเห็นกันวา แมเจาภัททากาปลานีเปนคนคงแกเรียน เปนคนชางพูด เปนคนองอาจ
สามารถกลาวถอยคํามีหลักฐาน เปนผูไดรับการสรรเสริญยิง่ กวา จึงพากันเขาไปหาภิกษุณีภัททา*กาปลานีกอน แลวจึงเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทาตอภายหลัง. ภิกษุณีถุลลนันทาเปนคนมักริษยา
รูไดดีวา ธรรมดาภิกษุณีผูสาละวนอยูดวยการอภิปรายที่จะใหคนอื่นรูเขาใจเนื้อความแจมแจง ยอม
เปนผูมักนอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู ดังนั้น จึงจงกรมบาง ยืนบาง นั่งบาง
สําเร็จการนอนบาง บรรยายเองบาง ใหผูอื่นบรรยายบาง ทองบนบาง เบื้องหนาภิกษุณีภัททากาปลานี.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางพาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไดแกลงกอความไมสําราญใหแกแมเจาภัททากาปลานีเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
แกลงกอความไมสําราญใหแกภิกษุณีภัททากาปลานี จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีถุลลนันทาจึงได
แกลงกอความไมสําราญใหแกภิกษุณีภัททากาปลานีเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด แกลงกอความไมสําราญใหแกภิกษุณี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๖๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี

ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา แกภิกษุณี คือ แกภิกษุณีรูปอื่น.
บทวา แกลง คือ รู รูดี จงใจ ตั้งใจละเมิด.
บทวา กอความไมสําราญให คือ คิดวา ดวยวิธีนี้ความไมผาสุกจักมีแกภกิ ษุณีรูปนี้
แลวไมขอโอกาส จงกรมก็ดี ยืนก็ดี นั่งก็ดี สําเร็จการนอนก็ดี บรรยายเองก็ดี ใหผูอื่นบรรยาย
ก็ดี ทองบนก็ดี ในเบื้องหนา ตองอาบัติปาจิตตีย.

บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๖๗] อุปสัมบันภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณีแกลงกอความไมสําราญให ตองอาบัติ*ปาจิตตีย.
อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสงสัย แกลงกอความไมสําราญให ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี แกลงกอความไมสําราญให ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบันภิกษุณี ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๒๖๘] ไมประสงคจะกอความไมสําราญให ขอโอกาสแลว จึงจงกรมก็ดี ยืนก็ดี นั่งก็ดี
สําเร็จการนอนก็ดี บรรยายเองก็ดี ใหผูอื่นบรรยายก็ดี ทองบนก็ดี ในเบื้องหนา ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๒๖๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรบั ความ
ลําบาก ทั้งไมขวนขวายใหผูอนื่ ชวยเหลือ.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรบั ความลําบาก ทั้งไมขวนขวายใหผูอื่นชวยเหลือเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทาไม

ชวยเหลือสหชีวินีผูไดรับความลําบาก ทั้งไมขวนขวายใหผูอื่นชวยเหลือ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา จึงได
ไมชวยเหลือสหชีวินีผูไดรับความลําบาก ทั้งไมขวนขวายใหผูอื่นชวยเหลือเลา การกระทําของนาง
นั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๘๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมชวยเหลือ ไมขวนขวายเพื่อใหผูอื่นชวยเหลือ ซึ่ง
สหชีวินีผูไดรบั ความลําบาก เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๗๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ผูไดรับความลําบาก ไดแก ที่เรียกกันวาผูปวยไข.
ที่ชื่อวา สหชีวินี ไดแก ภิกษุณีที่เรียกกันวาสัทธิวิหารินี.
บทวา ไมชวยเหลือ คือ ไมดูแลดวยตนเอง.
บทวา ไมขวนขวายเพื่อใหผูอื่นชวยเหลือ คือ ไมใชผูอื่น.
พอทอดธุระวาจักไมชวยเหลือ จักไมขวนขวายเพื่อใหผอู ื่นชวยเหลือดังนี้ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไมชวยเหลือ ไมขวนขวายเพื่อใหผูอื่นชวยเหลือ ซึ่งอันเตวาสินีก็ดี อนุปสัมบันก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๒๗๑] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
------------------ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๒๗๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีภัททากาปลานีจําพรรษาอยู ณ เมืองสาเกต
เธอมีกิจจําเปนบางอยาง จึงสื่อสารไปในสํานักภิกษุณีถุลลนันทาวา ถาแมเจาถุลลนันทาใหหองพัก
แกดิฉันๆ จะไปกรุงสาวัตถี.

ภิกษุณีถุลลนันทาตอบไปอยางนี้วา มาเถิด ดิฉันจักให.
ดังนั้นภิกษุณีภัททากาปลานีจึงเดินทางจากเมืองสาเกต ไปถึงกรุงสาวัตถี ภิกษุณีถุลลนันทา
ก็ไดใหหองพักแกนาง.
ก็สมัยนั้นแล ภิกษุณีถุลลนันทาเปนพหูสูต เปนคนชางพูด เปนคนองอาจ สามารถเจรจา
ถอยคํามีหลักฐาน. แมภิกษุณีภัททากาปลานีก็เปนพหูสูต เปนคนชางพูด เปนคนองอาจ สามารถ
เจรจาถอยคํามีหลักฐาน ทั้งไดรับการสรรเสริญยิ่งกวา คนทั้งหลายลงความเห็นกันวา แมเจา
ภัททากาปลานีเปนพหูสูต เปนคนชางพูด องอาจ สามารถเจรจาถอยคํามีหลักฐาน มีคนนิยมยิ่งกวา
จึงพากันเขาไปหาเธอกอน แลวจึงพากันเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทาภายหลัง ภิกษุณีถุลลนันทาเปน
คนมักริษยา รูไดดีวา ธรรมดาภิกษุณีผูสาละวนอยูดว ยการอภิปรายที่จะใหคนอื่นรู เขาใจ เนื้อความ
แจมแจงเหลานี้ ยอมเปนผูมักนอย สันโดษ ชอบสงัด ไมคลุกคลีดวยหมู ดังนี้ จึงโกรธ
ขัดใจ ฉุดคราภิกษุณีภัททากาปลานีออกจากหองพัก.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจา
ถุลลนันทาใหที่พักแกแมเจาภัททากาปลานีแลว จึงไดโกรธ ขัดใจ ฉุดคราเธอออกไปเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ใหที่พักแกภิกษุณีภัททากาปลานีแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราเธอออกไป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาใหที่พักแก
ภิกษุณีภัททากาปลานีแลว จึงไดโกรธ ขัดใจ ฉุดคราเธอออกไปเลา การกระทําของนางนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหหองพักแกภิกษุณีแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี
ใหฉุดคราก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๗๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา แกภิกษุณี คือภิกษุณีรูปอื่น.
ที่ชื่อวา หองพัก ไดแก อาคารที่เรียกวาติดบานประตู.
บทวา ให คือใหดวยตนเอง.
บทวา โกรธ ขัดใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.

บทวา ฉุดคราเอง ความวา จับในหองแลวคราออกมาหนามุข ตองอาบัติปาจิตตีย จับ
ที่หนามุขแลวคราออกมาขางนอก ตองอาบัติปาจิตตีย จับฉุดมาครั้งเดียวใหกาวพนประตูแมมาก
ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหฉุดครา คือ สั่งผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. สั่งครั้งเดียว ผูรับสั่งใหกา วพน
ประตูแมมาก ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๗๔] อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ใหหองพัก แลวโกรธ ขัดใจ ฉุดครา
เองก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ใหหองพักแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราเองก็ดี ใหฉุดคราก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ใหหองพักแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราเองก็ดี
ใหฉุดคราก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
อัฏฐกะทุกกฏ
ขนเองก็ดี ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของเขา ตองอาบัติทุกกฏ.
ฉุดคราเองก็ดี ใหฉุดคราก็ดี จากสถานที่ไมมีบานประตู ตองอาบัติทุกกฏ.
ขนเองก็ดี ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของเขา ตองอาบัติทุกกฏ.
ฉุดคราเองก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งอนุปสัมบัน จากสถานที่มีบานประตูหรือจากสถานที่ไมมี
บานประตู ตองอาบัติทุกกฏ.
ขนเองก็ดี ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของเขา ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา อุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๒๗๕] ฉุดคราเองหรือใชผูอื่นฉุดคราซึ่งภิกษุณีอลัชชี ขนเองหรือใชผูอนื่ ขนซึ่งบริขาร
ของเขา ๑ ฉุดคราเองหรือใชผอู ื่นฉุดคราซึ่งภิกษุณีวิกลจริต ขนเองหรือใชผูอื่นขนซึ่งบริขารของ*เขา ๑ ... ซึ่งภิกษุณีผูกอความบาดหมาง ... ๑ ... ซึ่งภิกษุณีผูกอการทะเลาะ ... ๑ ... ซึ่งภิกษุณีผูกอการวิวาท ... ๑ ... ซึ่งภิกษุณีผูกอการอือ้ ฉาว ... ๑ ... ซึ่งภิกษุณีผูกออธิกรณในสงฆ ... ๑ ... ซึ่ง
อันเตวาสีนี หรือสัทธิวิหารินผี ูประพฤติไมชอบ ... ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
------------------ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
[๒๗๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ

อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีอยูคลุกคลีกับคหบดีบาง
กับบุตรคหบดีบาง บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
แมเจาจัณฑกาลีจึงไดอยูคลุกคลีกับคหบดีบาง กับบุตรคบดีบางเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีจัณฑกาลี
อยูคลุกคลีกับคหบดีบาง กับบุตรคหบดีบาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีจึงไดอยู
คลุกคลีกับคหบดีบาง กับบุตรคหบดีบางเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด อยูคลุกคลีกับคหบดีก็ดี กับบุตรคหบดีก็ดี ภิกษุณีนั้นอัน
ภิกษุณีทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา แมเจาอยาไดอยูคลุกคลีกับคหบดี หรือบุตรคหบดี แมเจาขอ
จงแยกออก สงฆยอมสรรเสริญความแยกออกอยางเดียวแกพี่นองหญิง แลภิกษุณีนั้น อันภิกษุณี
ทั้งหลายวากลาวอยูอ ยางนี้ ยังยกยองนั้นเทียว ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย พึงสวดสมนุภาส
กวาจะครบ ๓ จบ เพื่อใหสละการกระทํานั้น หากเธอถูกสวดสมนุภาส กวาจะครบ ๓ จบอยู
สละการกระทํานั้นได การสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละเปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๗๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา คลุกคลี คือ คลุกคลีดวยการคลุกคลีทางกายและทางวาจา อันไมสมควร.
ที่ชื่อวา คหบดี ไดแก บุรุษผูครองเรือนคนใดคนหนึ่ง.
ที่ชื่อวา บุตรคหบดี ไดแก บุตรหรือพี่นอ งชายคนใดคนหนึ่ง.
[๒๗๘] บทวา ภิกษุณีนั้น ไดแก ภิกษุณีรูปที่คลุกคลี.
บทวา อันภิกษุณีทั้งหลาย ไดแก ภิกษุณีพวกอื่น.
ภิกษุณีผูคลุกคลีนั้น อันภิกษุณีผูที่ไดเห็นไดทราบ พึงวากลาวดังนี้ แมเจาอยาอยูคลุกคลีกับ
คหบดีหรือกับบุตรคหบดี แมเจาขอจงปลีกตัวออก สงฆยอมสรรเสริญความปลีกตัวออกอยางเดียว
แกพี่นองหญิง พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากสละไดอยางนี้ นั่นเปนการดี
หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูทราบเรื่องแลวไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ.

ภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลายพึงคุมตัวไป ณ ทามกลางสงฆ แลววากลาวดังนี้ แมเจาอยา
อยูคลุกคลีกับคหบดีหรือกับบุตรคหบดี ขอจงปลีกตัวอยูตางหาก สงฆยอมสรรเสริญความแยกออก
อยางเดียวแกพนี่ องหญิง พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม หากสละได การสละได
อยางนี้ นั่นเปนการดี หากไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.
วิธีสวดสมนุภาส
[๒๗๙] ภิกษุณีนั้น อันภิกษุณีทั้งหลายพึงสวดสมนุภาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสมนุภาส
นั้นพึงสวดอยางนี้.
อันภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจาวาดังนี้:กรรมวาจาสมนุภาส
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ อยูคลุกคลีกับคหบดีบาง กับบุตร
คหบดีบาง เธอยังไมสละวัตถุนั้น ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสวดสมนุภาส
ภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น นี่เปนญัตติ.
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีมีชื่อนี้ผูนี้ อยูคลุกคลีกับคหบดีบาง กับบุตร
คหบดีบาง เธอยังไมสละวัตถุนั้น สงฆสวดสมนุภาส ภิกษุณีมีชื่อนี้ เพื่อใหสละวัตถุนั้น การ
สวดสมนุภาส ภิกษุณีมีชื่อนี้เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกแมเจารูปใด แมเจารูปนั้นพึงเปน*ผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจารูปใด แมเจารูปนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้แมครั้งที่สาม ...
ภิกษุณีมีชื่อนี้ อันสงฆสวดสมนุภาสแลว เพื่อใหสละวัตถุนั้น ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
[๒๘๐] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครัง้ ตองอาบัติทุกกฏสองตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๒๘๑] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ไมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ไมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๒๘๒] ไมถูกสวดสมนุภาส ๑ สละได ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.

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

วรรค
ที่ ๗

ตุวัฏฏ
สิกขาบท

เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๒๘๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน พากันเที่ยว
จาริกไปในสถานที่ซึ่งรูกันอยูว ามีรังเกียจ มีภยั เฉพาะหนา ณ ภายในรัฐ เหลานักเลงพากันประทุษราย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรูกันอยูว ารังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ณ
ภายในรัฐเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลายไมมี
พวกเกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรูกันอยูว ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ณ ภายในรัฐ
จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดไมมีพวก
เกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรูกันอยูว ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ณ ภายในรัฐเลา
การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรู
กันอยูวามีรงั เกียจ มีภัยเฉพาะหนา ณ ภายในรัฐ เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค

[๒๘๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ณ ภายในรัฐ คือ ในบานเมืองของพระเจาแผนดินที่ตนอยู
ที่ชื่อวา มีรังเกียจ คือ มีสถานที่พวกโจรซองสุม บริโภค ยืน นั่ง นอน ปรากฏอยู
ในหนทางนั้น.
ที่ชื่อวา มีภัยเฉพาะหนา คือ มีคนถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี ปรากฏอยูในหนทางนั้น.
ที่ชื่อวา ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน คือ เวนพวกเกวียน.
บทวา เที่ยวจาริกไป คือ ในหมูบาน กําหนดระยะชั่วไกบินตก ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ ระยะบาน ในปาที่ไมมีบาน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะกึ่งโยชน.
อนาปตติวาร
[๒๘๕] ไปกับพวกเกวียน ๑ ไปในสถานที่ปลอดภัย คือ ไมมีภัยเกิดขึ้นเฉพาะหนา ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
------------------ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๒๘๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อนพากันเที่ยว
จาริกไปในสถานที่ซึ่งรูกันอยูว ามีรังเกียจ มีภยั เฉพาะหนา ภายนอกรัฐ ถูกพวกนักเลงประทุษราย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณีจงึ
ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรูกันอยูวามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ภายนอก*รัฐเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีไมมี
พวกเกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรูกันอยูว ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ภายนอกรัฐ
จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดไมมีพวก
เกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรูกันอยูว ามีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ภายนอกรัฐเลา
การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๙๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกไปในสถานที่ซึ่งรู
กันอยูวามีรงั เกียจ มีภัยเฉพาะหนา ภายนอกรัฐ เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๘๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ภายนอกรัฐ คือ ในบานเมืองของพระเจาแผนดินอืน่ นอกรัฐที่ตนอยู.
ที่ชื่อวา มีรังเกียจ คือ มีสถานที่พวกโจรซองสุม บริโภค ยืน นั่ง นอน ปรากฏอยู
ในหนทางนั้น.
ที่ชื่อวา มีภัยเฉพาะหนา คือ มีคนถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี ปรากฏอยูในหนทางนั้น.
ที่ชื่อวา ไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน คือ เวนพวกเกวียน.
บทวา เที่ยวจาริกไป คือ ในหมูบาน กําหนดระยะชั่วไกบินตก ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ ระยะบาน ในปาที่ไมมีบาน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะกึ่งโยชน.
อนาปตติวาร
[๒๘๘] ไปกับพวกเกวียน ๑ ไปในสถานที่ปลอดภัย คือไมมีภัยเกิดขึ้นเฉพาะหนา ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
------------------ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๒๘๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันเที่ยวจาริก
ไปในภายในพรรษา. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดเที่ยว
จาริกไปในภายในพรรษาเหยียบย่ําหญาเขียวสด เบียดเบียนอินทรียชนิดหนึ่งซึ่งมีชีวะ ทําสัตว
เล็กๆ เปนจํานวนมาก ใหประสพการประหาร.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา ที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดเที่ยวจาริกไปในภายในพรรษาเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีเที่ยว
จาริกไปในภายในพรรษา จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท

พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดเที่ยวจาริก
ไปในภายในพรรษาเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อม
ใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด เที่ยวจาริกไปในภายในพรรษา เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๙๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ในภายในพรรษา คือ ไมอยูตลอดไตรมาสตน หรือไตรมาสหลัง.
บทวา เที่ยวจาริกไป คือ ในหมูบาน กําหนดระยะชั่วไกบินตก ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ ระยะบาน ในปาไมมีบาน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะกึ่งโยชน.
อนาปตติวาร
[๒๙๑] ไปดวยสัตตาหกรณียะ ๑ ถูกใครๆ รบกวนจึงไป ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
-------------------ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๒๙๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันวิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายอยูในพระ
นครราชคฤหนั้นนั่นแหละ ตลอดฤดูฝน ตลอดฤดูหนาว ตลอดฤดูรอน คนทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ทิศทั้งหลายคับแคบเปนดุจมืดมนแกภิกษุณีทั้งหลาย ทิศทั้งหลายยอมไม
ปรากฏแกภิกษุณีเหลานี้ ดังนี้.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงเลาเรือ่ งนั้นแกภิกษุ
ทั้งหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องนัน้ แดพระผูมีพระภาค.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุณีทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความตั้งมั่นแหงพระ
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด อยูจําตลอดฤดูฝนแลว ไมหลีกไปสูจาริก โดยที่สุด
แมสิ้นหนทาง ๕-๖ โยชน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๙๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.

ที่ชื่อวา อยูจําตลอดฤดูฝนแลว คือ อยูจําตลอดฤดูฝนสามเดือนตนหรือสามเดือนหลัง
แลว พอทอดธุระวาจักไมหลีกไปสูจาริก สิ้นหนทางอยางต่ํา ๕-๖ โยชน ดังนี้เทานั้น ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๒๙๔] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาภิกษุณีเปนเพื่อนแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ตุวัฏฏวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๕ จบ.
--------------ปาจิตตีย วรรคที่ ๖
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๒๙๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ในพระราชอุทยานของพระเจาปเสนทิโกศลมีลาย
ภาพสวยงามซึง่ จิตกรเขียนไวในหองภาพ คนเปนอันมากพากันไปดูหองภาพ แมภิกษุณีเหลา
ฉัพพัคคียก็ไดไปดูหองภาพ ชาวบาน พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณีจึง
ไดไปดูหองภาพ เหมือนสตรีชาวบานผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียจึงไดไปดูหองภาพเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีเหลา
ฉัพพัคคียไปดูหองภาพ จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียจึงได
ไปดูหองภาพเลา การกระทําของพวกนางนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไปดูโรงละครหลวงก็ดี อาคารประกวดภาพก็ดี สถาน
ที่หยอนใจก็ดี อุทยานก็ดี สระโบกขรณีก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๙๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา โรงละครหลวง ไดแก สถานที่เขาสรางขึ้นไวถวายพระราชาเพื่อใหทรงเพลิดเพลิน
เพื่อทรงพระสําราญ.
ที่ชื่อวา อาคารประกวดภาพ ไดแก สถานที่เขาสรางขึ้นไว เพื่อใหคนทั้งหลายชมเลน
เพื่อความรื่นเริง.
ที่ชื่อวา สถานที่หยอนใจ ไดแก สถานที่เขาสรางขึ้นไวเพื่อใหคนทั้งหลายเลน เพื่อ
หยอนอารมณ.
ที่ชื่อวา อุทยาน ไดแก อุทยานที่เขาจัดไวเพื่อใหคนทั้งหลายเลนกีฬา เพื่อพักผอน.
ที่ชื่อวา สระโบกขรณี ไดแก ชลาสัยที่เขาขุดไวเพื่อใหคนทั้งหลายเลนกีฬา เพื่อรื่นเริง.
ไปดู ตองอาบัติทุกกฏ ยืนอยูสถานที่ใดมองเห็น ตองอาบัติปาจิตตีย พนสายตาไปแลว
กลับมามองดูอกี ตองอาบัติปาจิตตีย ไปดูอยางหนึ่งๆ ตองอาบัติทุกกฏ ยืนดูอยูในสถานที่ใด
มองเห็น พนสายตาไปแลวกลับมามองดูอีก ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๒๙๗] ยืนอยูในอารามมองเห็น ๑ เดินไปหรือเดินมาแลเห็น ๑ มีกิจธุระเดินไปพบเขา ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
---------------------จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๒๙๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี. เขตนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายนั่งนอนบนตั่งบาง บนแครบาง คนทั้งหลาย
เที่ยวชมวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดใชตั่งบาง
แครบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.

ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดใชตั่งบาง แครบาง เลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใชตั่งบาง
แครบาง จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดใชตั่งบาง
แครบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใชตั่งก็ดี แครก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๙๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ตั่ง ไดแก ตั่งชนิดที่เรียกกันวาเกินประมาณ.
ที่ชื่อวา แคร ไดแก แครที่เขาถักดวยเครือเถาหญานางที่ตนหามาเอง.
บทวา ใช คือ นั่งก็ดี นอนก็ดี บนตั่งหรือแครนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๐๐] ใชตั่งที่ตัดเทาแลว ๑ ใชแครที่ทําลายเครือเถาหญานางแลว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ*กัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
---------------------จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๓๐๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียพากันกรอดาย. คนทั้งหลายเที่ยวชม
วิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดกรอดวยกัน
เหมือนสตรีชาวบานผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดกรอดายกันเลา ...

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคีย
พากันกรอดวย จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดกรอดาย
กัน การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด กรอดาย เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๐๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ดาย ไดแก ดาย ๖ ชนิด คือ ดายทําดวยเปลือกไม ทําดวยฝาย ทําดวยไหม
ทําดวยขนสัตว ทําดวยปาน ทําดวยสัมภาระเจือกัน.
บทวา กรอ คือ กรอเอง เปนทุกกฏในประโยค มวนไปๆ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๐๓] กรอดายที่เขากรอไวแลว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
---------------------จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๐๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ
พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายชวย
ทํางานของชาวบาน บรรดาภิกษุณี
ที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดชว ยทํางานของ
ชาวบานเลา ...

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีชวย
ทํางานของชาวบาน จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุณีจึงไดชวยทํางานของ
ชาวบานเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๙๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ทํางานชวยเหลือสําหรับคฤหัสถ เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๐๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา งานชวยเหลือสําหรับคฤหัสถ คือ ตมยาคูก็ดี หุงขาวก็ดี ทําของเคี้ยวก็ดี
หรือซักผาสาฎกก็ดี ผาโพกก็ดี ของชาวบาน ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๐๖] ตมยาคูถวายสงฆ ๑ หุงขาวถวายสงฆ ๑ ในการบูชาเจดีย ๑ ตมยาคูก็ดี หุงขาว
ก็ดี ทําของเคี้ยวก็ดี ซักผาสาฎกก็ดี ผาโพกก็ดี ใหแกไวยาวัจกรของตน ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
---------------------จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๓๐๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทา แลวได
กลาวขอรองวา ขอเชิญแมเจา โปรดไปชวยระงับอธิกรณนี้. เธอรับคําไดวา แลวไมชวยระงับ
ไมขวนขวายเพื่อระงับ จึงภิกษุณีรูปนั้นไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา แมเจาถุลลนันทา อัน
ภิกษุณีกลาวขอรองวา ขอเชิญแมเจาไดโปรดชวยระงับอธิกรณนี้ ดังนี้ รับคําวาได แลวไฉนจึงไมชวย
ระงับ ไมขวนขวายเพื่อจะระงับเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา

รับปากคําภิกษุณีรูปหนึ่งวาจะชวยระงับอธิกรณ แลวไมชวยระงับ ไมขวนขวายเพื่อจะระงับ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีถุลลนันทา อันภิกษุณีรูปหนึ่ง
กลาวขอรองวา ขอเชิญแมเจาชวยระงับอธิกรณนี้ รับปากคําเขาแลว ไฉนจึงไมระงับ ไมขวนขวาย
เพื่อจะระงับ การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ผูอันภิกษุณีกลาวอยูวา มาเถิดแมเจา จงชวยระงับอธิกรณ
นี้ รับคําวาดีละแลว นางไมมีอนั ตรายในภายหลัง ไมระงับ ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ
เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๐๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา อันภิกษุณี คือ อันภิกษุณีรูปอื่น.
ที่ชื่อวา อธิกรณ ไดแก อธิกรณ ๔ คือ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ
กิจจาธิกรณ.
คําวา มาเถิดแมเจา จงชวยระงับอธิกรณนี้ ความวา ขอเชิญแมเจา โปรดตัดสิน*อธิกรณนี้.
คําวา นางไมมีอันตรายในภายหลัง คือ ในเมื่อเหตุขัดขวางไมมี.
บทวา ไมระงับ คือ ไมระงับดวยตนเอง.
บทวา ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ คือไมใชผูอื่น.
พอทอดธุระวาจักไมระงับละ จักไมทําการขวนขวายเพื่อระงับละ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๐๙] อธิกรณของอุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา ของอุปสัมบัน ไมระงับ ไมทําการ
ขวนขวายเพื่อระงับ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อธิกรณของอุปสัมบัน ภิกษุณีมีความสงสัย ไมระงับ ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
อธิกรณของอุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวา ของอนุปสัมบัน ไมระงับ ไมทําการขวนขวาย
เพื่อระงับ ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ

อธิกรณของอนุปสัมบัน ภิกษุณีไมระงับ ไมทําการขวนขวายเพื่อระงับ ตองอาบัติทุกกฏ.
อธิกรณของอนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาของอุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อธิกรณของอนุปสัมบัน ภิกษุณีมีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อธิกรณของอนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๓๑๐] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๓๑๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาใหของเคี้ยวของบริโภค
แกพวกครูฟอนรําบาง แกพวกฟอนรําบาง แกพวกโดดไมสงู บาง แกพวกจําอวดบาง แกพวก
เลนกลองบาง ดวยมือของตน พรอมกับสั่งวา ทานทั้งหลายจงกลาวสรรเสริญขาพเจาในที่ชุมชน
พวกครูฟอนรําก็ดี พวกฟอนรําก็ดี พวกโดดไมสูงก็ดี พวกจําอวดก็ดี พวกเลนกลองก็ดี ตางก็
กลาวสรรเสริญภิกษุณีถุลลนันทาในที่ชุมชนวา แมเจาถุลลนันทาเปนพหูสูต เปนคนชางพูด เปน
ผูองอาจ สามารถเจรจาถอยคํามีหลักฐาน ทานทั้งหลายจงถวายแกแมเจา จงทําแกแมเจา ดังนี้.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไดใหของเคี้ยวของบริโภคแกชาวบานดวยมือของตนเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ใหของเคี้ยวของบริโภคแกชาวบานดวยมือของตนเอง จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทา จึงไดให
ของเคี้ยวของบริโภคแกชาวบานดวยมือของตนเองเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใหของเคี้ยวหรือของบริโภคแกชาวบานก็ดี แกปริพาชกก็ดี
แกปริพาชิกาก็ดี ดวยมือของตนเอง เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๑๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...

บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ชาวบาน ไดแก บุคคลผูครองเรือนผูใดผูหนึ่ง.
ที่ชื่อวา ปริพาชก ไดแก บุรุษผูใดผูหนึ่ง ผูบ วชเปนปริพาชก เวนภิกษุ และสามเณร.
ที่ชื่อวา ปริพาชิกา ไดแก สตรีผูใดผูหนึ่ง ผูบวชเปนปริพาชิกา เวนภิกษุณี สิกขมานา
และสามเณรี.
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว ไดแก ของเคี้ยว เวนโภชนะ ๕ น้ําและไมชําระฟน นอกนั้นชื่อวา
ของเคี้ยว.
ที่ชื่อวา ของบริโภค ไดแก โภชนะ ๕ คือขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ.
บทวา ให คือ ใหดวยกายก็ดี ดวยของเนื่องดวยกายก็ดี ดวยโยนใหก็ดี ตองอาบัติ*ปาจิตตีย ใหน้ํา ไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๓๑๓] ใชผูอื่นให ๑ มิไดให ๑ วางให ๑ ใหของลูบไลภายนอก ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ*กัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
---------------------จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๓๑๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาใชผาอาศัยคนเดียว ไมยอมสละ.
ภิกษุณีเหลาอื่นที่มีประจําเดือนยอมไมไดใช. บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดใชผาอาศัยไมยอมสละเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
ใชผาอาศัยไมยอมสละ จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดใช
ผาอาศัยไมยอมสละเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใชผาอาศัยไมละ เปนปาจิตตีย.

เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๑๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ผาอาศัย ไดแก ผาที่เขาถวายไวสําหรับใหภิกษุณีผูมีประจําเดือนใช.
บทวา ใช ... ไมละ คือใช ๒-๓ ราตรี ซักในวันที่ ๔ แลวยังใชอีกไมยอมใหภิกษุณี
สิกขมานา หรือสามเณรี ใชบาง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๑๖] ยังไมละ ภิกษุณีสําคัญวายังไมละ ใช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยังไมละ ภิกษุณีมีความสงสัย ใช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยังไมละ ภิกษุณีสําคัญวาละแลว ใช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ละแลว ภิกษุณีสําคัญวายังไมละ ตองอาบัติทุกกฏ.
ละแลว ภิกษุณีมีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ละแลว ภิกษุณีสําคัญวาละแลว ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๑๗] ละแลวจึงใช ๑ ใชคราวตอไป ๑ ภิกษุณีพวกอื่นผูมีประจําเดือนไมมี ๑ ถูกแยง
ชิงผาไป ๑ ผาหาย ๑ มีเหตุฉุกเฉิน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
---------------------จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๓๑๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาไมมอบหมายหองที่อยูห ลีกไปสูจาริก.
ตอมาหองที่อยูข องนางถูกไฟไหม. ภิกษุณีทั้งหลายจึงพากันกลาวอยางนีว้ า แมเจาทั้งหลาย พวกเรา
จงชวยกันขนสิ่งของออก.
ภิกษุณีบางพวกกลาวอยางนี้วา พวกดิฉันไมขน เจาขา เพราะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหายไป
แมเจาจักทวงเอากะพวกเราจนครบ.
เมื่อภิกษุณีถุลลนันทากลับมายังหองที่อยูน ั้นแลว ถามภิกษุณีทั้งหลายวา แมเจาทั้งหลายได
ชวยขนสิ่งของออกบางหรือเปลา?
ภิกษุณีทั้งหลายตอบวา พวกดิฉันไมไดขนออกเลย เจาขา.
ภิกษุณีถุลลนันทาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย เมื่อหองที่อยู

ถูกอัคคีภัย จึงไดไมชวยกันขนสิ่งของออกเลา.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไมมอบหมายหองที่อยู หลีกไปสูจาริกเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
ไมมอบหมายหองที่อยูห ลีกไปสูจาริก จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดไม
มอบหมายหองที่อยูหลีกไปสูจ าริกเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมมอบหมายหองที่อยูหลีกไปสูจ าริก เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๓๑๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา หองที่อยู ไดแก อาคารที่เรียกกันวาหอง มีบานประตูติด.
คําวา ไมมอบหมาย ... หลีกไปสูจาริก นั้น ความวา ไมมอบหมายแกภิกษุณี สิกขมานา
หรือสามเณรี เมื่อเดินพนเขตหองที่อยูซงึ่ มีเครื่องลอม ตองอาบัติปาจิตตีย เดินพนอุปจารหองที่อยู
ซึ่งไมมีเครื่องลอม ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๒๐] มิไดมอบหมาย ภิกษุณีสําคัญวามิไดมอบหมาย หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิไดมอบหมาย ภิกษุณีมีความสงสัย หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิไดมอบหมาย ภิกษุณีสําคัญวามอบหมายแลว หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
หองที่อยูมไิ ดติดบานประตู ภิกษุณีมิไดมอบหมาย หลีกไป ตองอาบัติทุกกฏ.
หองที่อยูซงึ่ มิไดติดบานประตู ภิกษุณีมอบหมายแลว สําคัญวามิไดมอบหมาย ตองอาบัติ*ทุกกฏ.

หองที่อยูซงึ่ มิไดติดบานประตู ภิกษุณีมอบหมายแลว มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
หองที่อยูซงึ่ มิไดติดบานประตู ภิกษุณีมอบหมายแลว สําคัญวา มอบหมายแลว ไมตอง
อาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๒๑] มอบหมายแลวหลีกไป ๑ หลีกไปในเมื่อมีอันตราย ๑ แสวงหาแลวไมได ๑
อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๓๒๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียพากันเรียนติรัจฉานวิชา. คนทั้งหลาย
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงเรียนติรัจฉานวิชา เหมือนสตรี
คฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลาย ไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดเรียนติรัจฉานวิชาเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคีย
พากันเรียนติรจั ฉานวิชา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดพากัน
เรียนติรัจฉานวิชาเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด เรียนติรัจฉานวิชา เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๒๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ติรัจฉานวิชา ไดแก ศิลปวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งไม
กอปรดวยประโยชน.
บทวา เรียน คือ เรียนโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท เรียนโดยอักขระ ตอง

อาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ตัวอักขระ.
อนาปตติวาร
[๓๒๔] เรียนหนังสือ ๑ เรียนวิชาทองจํา ๑ เรียนวิชาปองกันเพื่อประสงคคุมครองตัว ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
---------------------จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๓๒๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียพากันสอนติรัจฉานวิชา. คนทั้ง
หลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดสอนติรจั ฉานวิชา เหมือน
เหลาสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา?
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดสอนติรัจฉานวิชาเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคีย
สอนติรัจฉานวิชา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดพากัน
สอนติรัจฉานวิชาเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด สอนติรัจฉานวิชา เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๒๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ติรัจฉานวิชา ไดแก ศิลปวิทยาการนอกพระศาสนาชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งไม
กอปรดวยประโยชน.
บทวา สอน ความวา สอนโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท สอนโดยอักขระ
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ตัวอักขระ.

อนาปตติวาร
[๓๒๗] สอนหนังสือ ๑ สอนวิชาทองจํา ๑ สอนวิชาปองกันเพื่อประสงคคุมครองตัว ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
จิตตาคารวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๕ จบ.
--------------ปาจิตตีย วรรคที่ ๖
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๒๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปมีจีวรผืนเดียว กําลังทําจีวรกรรมกัน
อยูในอาวาสใกลหมูบานแหงหนึ่ง พวกภิกษุณีไมบอกกอนเขาสูอาราม แลวพากันเขาไปหาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไมบอก
กลาวกอนเขาไปสูอารามเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณีไมบอก
กลาวกอนเขาไปสูอาราม จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดไมบอก
กลาวกอนเขาไปสูอารามเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมบอกกลาวกอน เขาสูอารามเปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประ*การฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๒๙] ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุเหลานั้นหลีกไปแลวจากอาวาสนั้น. พวกภิกษุณีทราบ
วาพระคุณเจาทั้งหลายหลีกไปแลว จึงไมมาสูอาราม ครั้นภิกษุเหลานั้นกลับมายังอาวาสนั้นดั่งเดิม.
ภิกษุณีทั้งหลายทราบวา พวกพระคุณเจากลับมาแลวจึงบอกกลาวกอนเขาสูอาราม เขาไปหาภิกษุ
เหลานั้น กราบไหวแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ภิกษุเหลานั้นไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีเหลานั้นวา นองหญิงทั้งหลาย เหตุไฉนพวกเธอจึงไม

กวาดอาราม ไมจัดน้ําฉัน น้ําใชไวเลา.
ภิกษุณีเหลานั้นชี้แจงวาเพราะพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว เจาขา วาภิกษุณี
ไมบอกกลาวกอน ไมพึงเขาสูอาราม ฉะนั้น พวกดิฉันจึงไมไดมา.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย เราอนุญาตใหบอกกลาวภิกษุที่มีอยูกอนเขาสูอาราม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๑
๑๐๖. ๑. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมบอกกลาวภิกษุที่มีอยูกอน เขาสูอาราม เปน
ปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประ
การฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
[๓๓๐] ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุเหลานั้นหลีกไปจากอาวาสนั้น แลวกลับไปสูอาวาสนั้น
ตามเดิม. ภิกษุณีทั้งหลายเขาใจวาพระผูเปนเจาหลีกไปแลว จึงไมบอกกลาว เขาสูอาราม แลวได
มีความรังเกียจวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุณีไมบอกกลาวภิกษุที่มีอยู ไม
พึงเขาไปสูอาราม ก็พวกเรามิไดบอกกลาวภิกษุที่มีอยู ไดพากันเขามาสูอาราม พวกเราตองอาบัติ*ปาจิตตียแลวกระมังหนอ ดังนี้ แลวไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรง*บัญญัติอนุบัญญัติ ๒ วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๒
๑๐๖. ๑. ข. อนึ่ง ภิกษุณีใด รูอยูไมบอกกลาว เขาไปสูอารามที่มีภิกษุ เปนปาจิตตีย.
สิกขาบทวิภังค
[๓๓๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือรูเอง หรือคนอื่นบอกแกนาง หรือภิกษุเหลานั้นบอก.
อารามที่ชื่อวา มีภิกษุ คือ มีภิกษุอยูแมที่ใตตนไม.
บทวา ไมบอกกลาวเขาไปสูอาราม คือ ไมบอกกลาวภิกษุสามเณรหรือคนวัด กาวลวง
เขตอารามที่มีเครื่องลอม ตองอาบัติปาจิตตีย อารามที่ไมมีเครื่องลอม เมื่อกาวลงสูอ ุปจาร ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๓๓๒] อารามภิกษุ ภิกษุณีสําคัญวามีภิกษุ ไมบอกกลาวภิกษุที่มีอยู เขาไปสูอาราม
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อารามมีภิกษุ ภิกษุณีสงสัย ไมบอกกลาวภิกษุที่มีอยู เขาไปสูอาราม ตองอาบัติทุกกฏ.

อารามมีภิกษุ ภิกษุณีสําคัญวาไมมีภิกษุ ไมบอกกลาวภิกษุที่มีอยู เขาไปสูอาราม ไมตอง
อาบัติ.
อารามไมมีภิกษุ ภิกษุณีสําคัญวามีภิกษุ ตองอาบัติทุกกฏ.
อารามไมมีภิกษุ ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อารามไมมีภิกษุ ภิกษุณีสําคัญวาไมมีภิกษุ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๓๓] ภิกษุมีอยู บอกกลาวแลวเขาไป ๑ ภิกษุไมมี ไมบอกกลาวเขาไป ๑ เดินมอง
ดูศีรษะภิกษุณีผูเขาไปกอน ๑ ไป ณ สถานที่มีพวกภิกษุณีประชุมกัน ๑ หนทางมีผานไปทาง
อาราม ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
---------------------

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระกัปปตกะเถระ
[๓๓๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี. ครั้งนั้น ทานพระกัปปตกะอุปชฌายะของทานพระอุบาลียับยั้งอยูในสุสาน*ประเทศ ครั้งนั้น มีภิกษุณีรูปหนึ่งผูแกกวาพวกภิกษุณีฉัพพัคคียถึงมรณภาพลง. ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ชวยกันนําศพออกไปเผาแลวกอสถูปไวใกลๆ ที่อยูของทานพระกัปปตกะ แลวพากันไปรองไห
ณ สถูปนั้น. จึงทานพระกัปปตกะรําคาญเสียงรองไหนั้น แลวไดทําลายสถูปนั้นพังกระจาย. ภิกษุณี
ฉัพพัคคียปรึกษากันเปนความลับวา พระกัปปตกะนี้ทําลายสถูปแมเจาของพวกเรา มาพวกเรามา
ชวยกันฆาทานเสียเถิด. ภิกษุณีรูปหนึ่งไดแจงขอปรึกษากันนั้นแกทานพระอุบาลี พระอุบาลี ได
กราบเรียนเรื่องนั้นใหทานพระกัปปตกะทราบ ทานพระกัปปตกะไดออกจากวิหารไปหลบซอนอยู.
ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียไดเดินผานเขาไปทางวิหารของทานพระกัปปตกะแลวชวยกันขน
กอนหินและกอนดินทับถมวิหารของทาน แลวหลีกไปดวยเขาใจวา ทานถึงมรณภาพแลว ครั้น
ราตรีนั้นผานไป ทานครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแตเชา.
ภิกษุณีฉัพพัคคียไดเห็นทานยังเดินเที่ยวบิณฑบาตอยู ครั้นแลวไดพูดกันอยางนี้วา พระกัปปตกะนี้
ยังมีชีวิตอยู ใครหนอนําเอาความลับของเราไปบอก ครั้นไดทราบขาววาพระคุณเจาอุบาลีนําไป จึง
พากันดาทานพระอุบาลีวา ทานนี้เปนคนสําหรับคอยรับใชเมื่อเวลาอาบน้ํา เปนคนคอยชําระของ
เปรอะเปอน เปนคนมีสกุลต่ํา ไฉนจึงไดลอบนําความลับของเราไปเที่ยวบอกเขาเลา.

บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
ฉัพพัคคียจึงไดดาพระคุณเจาอุบาลีเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณี
ฉัพพัคคียพากันดาภิกษุอุบาลี จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียจึงได
ดาภิกษุอุบาลีเลา การกระทําของพวกนางนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ดาก็ดี กลาวขูก็ดี ซึ่งภิกษุ เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระกัปปตกะเถระ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๓๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ภิกษุ ไดแกอุปสัมบัน.
บทวา ดาก็ดี คือ ดาดวยวัตถุสําหรับดาทั้ง ๑๐ อยาง หรือดวยอยางใดอยางหนึ่งในทั้ง
๑๐ นั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา กลาวขูก็ดี คือ แสดงเรื่องหรืออาการที่นากลัว ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๓๖] อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอุปสัมบัน ดาก็ดี กลาวขูก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ดาก็ดี กลาวขูก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ดาก็ดี กลาวขูก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ดาก็ดี กลาวขูก็ดี ซึ่งอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุณีสําคัญวาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๓๓๗] มุงอรรถ ๑ มุงธรรม ๑ มุงสั่งสอน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง
อาบัติแล.

อารามวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
[๓๓๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีเปนผูกอความบาดหมาง กอความ
ทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ เมื่อภิกษุณีสงฆทํากรรมแกนาง
ภิกษุณีถุลลนันทาคาน.
[๓๓๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุณีถุลลนันทาไดไปสูหมูบานแหงหนึ่ง ดวยกรณียะบางอยาง.
ครั้นภิกษุณีสงฆทราบวา ภิกษุณีถุลลนันทาหลีกไปแลว จึงยกวัตรภิกษุณีจณ
ั ฑกาลี ในเพราะไม
เห็นอาบัติ. ภิกษุณีถุลลนันทาเสร็จกรณียกิจในหมูบานนั้นแลว กลับมาสูนครสาวัตถีดังเดิม. เมื่อ
นางมาถึง ภิกษุณีจัณฑกาลีไมปูอาสนะรับ ไมจัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ไม
ลุกไปรับบาตรจีวร ไมไตถามดวยน้ําฉัน ภิกษุณีถุลลนันทาไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีจัณฑกาลีวา ทําไม
เมื่อฉันมาถึง เธอจึงไมปูอาสนะรับ ไมจัดตั้งน้ําลางเทา ตั่งรองเทา กระเบื้องเช็ดเทา ไมลุกมา
รับบาตรจีวร ไมไตถามดวยน้าํ ฉัน.
ภิกษุณีจัณฑกาลีตอบวา การที่เปนดั่งนี้นั้น เพราะดิฉันเปนดั่งสตรีผูไรที่พึ่ง เจาขา.
ภิกษุณีถุลลนันทาซักวา เพราะเหตุไร เธอจึงเปนดั่งสตรีผไู รที่พึ่งเลา?
ภิกษุณีจัณฑกาลีแถลงวา เพราะภิกษุณีเหลานี้ยกวัตรดิฉนั ในเพราะไมเห็นอาบัติ ดวยเขา
ใจวานางผูนี้ไรที่พึ่ง ไมสูจะมีชื่อเสียง ไมมีใครซึ่งจะเปนผูยําเกรงนางผูนี้.
ภิกษุณีถุลลนันทาขึ้งเคียดกลาวติคณะวา ภิกษุณีเหลานี้เขลา ภิกษุณีเหลานี้ไมฉลาด
ภิกษุณีเหลานี้ไมรูจักกรรม โทษอันสมควรแกกรรม กรรมวิบตั ิหรือกรรมสมบัติ.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไดขึ้งเคียดกลาวติคณะเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
ขึ้งเคียดกลาวติคณะ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดขึ้ง
เคียดกลาวติคณะเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขึ้งเคียดกลาวติคณะ เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๓๔๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ขึ้งเคียด ไดแก กิริยาที่เขาเรียกกันวาโกรธ.
ที่ชื่อวา คณะ ไดแก หมูที่เรียกกันวาภิกษุณีสงฆ.
บทวา กลาวติ คือ ติโทษวา ภิกษุณีเหลานี้เขลา ภิกษุณีเหลานี้ไมฉลาด ภิกษุเหลานี้
ไมรูจักกรรม โทษอันสมควรแกกรรม กรรมวิบัติ หรือกรรมสมบัติ ตองอาบัติปาจิตตีย กลาวติ
ภิกษุณีหลายรูป ภิกษุณีรูปเดียว หรืออนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๓๔๑] มุงอรรถ ๑ มุงธรรม ๑ มุงสั่งสอน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
--------------------อารามวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๔๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่งไดนิมนตภิกษุณีทั้งหลายใหฉัน.
ภิกษุณีทั้งหลายฉันเสร็จหามภัตแลว ไปเยี่ยมตระกูลญาติ บางพวกก็ฉันอีก บางพวกไดนําบิณฑบาตไป.
เมื่อเสร็จการเลี้ยงภิกษุณีทั้งหลายแลว พราหมณไดกลาวเชื้อเชิญชาวเพื่อนบานวา คุณๆ ทั้ง
หลาย ขาพเจาเลี้ยงดูภิกษุณีทั้งหลายใหอิ่มหนําแลว เชิญมาเถิด ขาพเจาจักเลี้ยงพวกทานใหอิ่มหนําบาง.
พวกเพื่อนบานเหลานั้นพากันกลาวอยางนี้วา ทานจักเลี้ยงพวกขาพเจาใหอิ่มหนําไดอยางไร
แมพวกภิกษุณีที่ทานนิมนตมาฉันเหลานั้น ไปถึงเรือนของพวกขาพเจาแลว บางพวกก็ฉันอีก บาง*พวกก็นําบิณฑบาตไป.
จึงพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายฉันอาหารที่เรือนของ
พวกเราแลว จึงไดไปฉันในที่อื่นอีกเลา เราไมมีกําลังพอที่จะถวายใหพอแกความตองการหรือ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายฉันเสร็จหามภัตแลว จึงไดฉันในที่อื่นอีกเลา
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีทั้งหลาย
ฉันเสร็จหามภัตแลว ยังฉันในที่อื่นอีก จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายฉันเสร็จ

หามภัตแลว จึงไดฉันในที่อื่นอีกเลา การกระทําของพวกนางนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๐๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด อันทายกนิมนตแลว หรือหามภัตแลว เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี
ซึ่งของเคี้ยว หรือของฉัน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๔๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อันทายกนิมนตแลว คือ นิมนตดวยโภชนะ ๕ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง.
ที่ชื่อวา หามภัตแลว คือ อาสนะปรากฏ โภชนะปรากฏ ตนอยูในหัตถบาส ทายกนํา
ของเขาไปถวาย การหามปรากฏ.
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือ เวนโภชนะ ๕ ยาคู ยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ นอกนั้น
ชื่อวาของเคี้ยว.
ที่ชื่อวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑
รับประเคนไวดวยหมายใจวาจักเคี้ยว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๔๔] ทายกนิมนตแลว ภิกษุณีสําคัญวานิมนตแลว เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยว
หรือของฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทายกนิมนตแลว ภิกษุณีสงสัย เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยว หรือของฉัน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ทายกนิมนตแลว ภิกษุณีสําคัญวามิไดนิมนต เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยว หรือของฉัน
ตองอาบัติปาจิตตีย.

ทุกะทุกกฏ
รับประเคนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ไวเพื่อประสงคเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ.
ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.
อนาปตติวาร
[๓๔๕] ทายกไมไดนิมนต ๑ ไมไดหามภัต ๑ ดื่มยาคู ๑ บอกเจาของแลวฉัน ๑ เมื่อ
เหตุจําเปนมี ฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
--------------------อารามวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
[๓๔๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตไปในตรอกแหงหนึ่ง ใน
พระนครสาวัตถี ผานเขาไปสูสกุลแหงหนึ่ง ครั้นแลวไดนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว. ครั้นเขา
นิมนตภิกษุณีรูปนั้นใหฉันแลวไดกลาวคํานี้วา แมเจา แมภิกษุณีรูปอื่นๆ ก็จงมา.
ทันทีนั้น นางคิดวา ทําไฉนภิกษุณีรูปอื่นๆ จึงจะไมมา แลวไดเขาไปหาภิกษุณีทั้งหลาย
กลาวคํานี้วา แมเจา ณ สถานที่โนนสุนัขดุ โคเปลี่ยวดุ สถานที่ลื่น ทานทั้งหลายอยาไดไป
สถานที่นั้นเลย.
แมภิกษุณีอีกรูปหนึ่งก็ไดเที่ยวบิณฑบาตไปในตรอกนั้น เดินผานเขาไปถึงสกุลนั้น ครัน้ แลว
นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย. ครั้นคนพวกนั้นนิมนตใหนางฉัน แลวไดกลาวคํานี้วา แมเจา ทําไม
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไมคอยมา.
จึงภิกษุณีรูปนั้นไดเลาเรื่องนั้นแกเขาเหลานั้น พวกเขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุณีจึงไดหวงตระกูลเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีหวงตระกูล
จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดหวงตระกูลเลา
การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๑๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด เปนคนตระหนี่ตระกูล เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๓๔๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณีที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ตระกูล ไดแก ตระกูลทั้ง ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ ตระกูลแพทย
ตระกูลศูทร.
บทวา เปนคนตระหนี่ตระกูล คือคิดวา ทําไฉนภิกษุณีทั้งหลายจะไมพึงมา แลวกลาวโทษ
ของพวกพองในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ กลาวโทษของภิกษุณีทั้งหลายใน
สํานักของพวกพอง ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๔๘] ไมหวงตระกูล บอกโทษเทาที่มีอยู ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง*อาบัติแล.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
--------------------อารามวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๔๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปจําพรรษาอยูใ นอาวาสใกลหมูบาน
แลวไดพากันไปสูพระนครสาวัตถี. ภิกษุณีทั้งหลายไดรุมกันถามภิกษุณีพวกนั้นวา แมเจาทั้งหลาย
จําพรรษาอยู ณ ที่ไหน โอวาทการกลาวสอนไดมีสมบูรณแลวหรือ?
ภิกษุณีเหลานั้นตอบวา แมเจา ในอาวาสที่พวกดิฉันจําพรรษาอยูนั้นไมมภี ิกษุเลย การ
กลาวสอนจักสมบูรณไดจากไหน.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดจําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลาย
จําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดจําพรรษา
อยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ

๑๑๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด จําพรรษาอยูในอาวาสที่ไมมีภิกษุ เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๕๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
อาวาสที่ชื่อวา ไมมีภิกษุ ไดแก อาวาสที่ภิกษุณีไมสามารถจะไปเพื่อรับครุธรรมอันเปน
โอวาท หรือเพื่อประสงคจะถามอุโบสถและปวารณาได.
ตั้งใจวาจักอยูจําพรรษา แลวจัดแจงเสนาสนะ จัดตั้งน้ําฉัน น้ําใช กวาดบริเวณ ตอง
อาบัติทุกกฏ พออรุณขึ้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๕๑] มีภิกษุที่อยูจําพรรษา หลีกไป สึก มรณภาพ หรือไปเขารีดเดียรถีย ๑ มี
อันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
--------------------อารามวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๕๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีหลายรูปจําพรรษาอยูใ นอาวาสใกลหมูบาน
แลวไดพากันไปสูพระนครสาวัตถี. ภิกษุณีทั้งหลายไดพากันถามภิกษุณีพวกนั้นวา แมเจาทั้งหลาย
จําพรรษาอยู ณ ที่ไหน ไดปวารณาตอภิกษุสงฆแลวหรือ?
ภิกษุณีเหลานั้นตอบวา พวกดิฉันยังมิไดปวารณาตัวตอภิกษุสงฆ เจาขา.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
อยูจําพรรษาแลว จึงไดไมปวารณาตอภิกษุสงฆเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลาย
จําพรรษาแลวไมปวารณาตอภิกษุสงฆ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจําพรรษาแลวจึงได
ไมปวารณาตอภิกษุสงฆเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๑๑๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด จําพรรษาแลว ไมปวารณาตอสงฆสองฝาย ดวยสถาน
๓ คือ ดวยไดเห็นก็ดี ดวยไดยนิ ก็ดี ดวยรังเกียจก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๕๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา จําพรรษาแลว คือ อยูตลอดไตรมาสตน หรือไตรมาสหลัง.
พอทอดธุระวา จักไมปวารณาตอสงฆสองฝาย ดวยสถาน ๓ คือ ดวยไดเห็นก็ดี ดวย
ไดยินก็ดี ดวยรังเกียจก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๕๔] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
--------------------อารามวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๓๕๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร*กบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย เขาไปสูสํานักของภิกษุณีแลว จะกลาวสอน
ภิกษุณีฉัพพัคคีย. ภิกษุณีทั้งหลายไดกลาวชวนภิกษุณีฉัพพัคคียวา มาเถิดแมเจา ไปรับโอวาทกัน
เถิดเจาขา.
ภิกษุณีฉัพพัคคียกลาววา แมเจาทั้งหลาย พวกเราจะชวนกันไปแมเพราะเหตุแหงโอวาท
อันใด พระคุณเจาฉัพพัคคียก็จะมากลาวสอนพวกเราดวยโอวาทนั้น ณ สถานที่นี้แลว.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย
จึงไดไมไปรับโอวาทเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคีย
ไมไปรับโอวาท จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดไมไป
รับโอวาทเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๑๑๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมไปเพื่อโอวาทก็ดี เพื่อธรรมเปนเหตุอยูรว มก็ดี เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๕๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา โอวาท ไดแก ครุธรรม ๘
ที่ชื่อวา ธรรมเปนเหตุอยูรว ม ไดแก กรรมที่พึงทํารวมกัน อุเทศที่พึงสวดรวมกัน
ความเปนผูมีสิกขาเสมอกัน.
พอทอดธุระวา จักไมไปเพื่อโอวาทก็ดี เพื่อธรรมเปนเหตุอยูรว มก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๕๗] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาภิกษุณีเปนเพื่อนไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
--------------------อารามวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๕๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมถามอุโบสถก็มี ไมขอโอวาทก็มี.
ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไมถามอุโบสถและไมขอ
โอวาทเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลาย
ไมถามอุโบสถและไมขอโอวาท จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไมถาม
อุโบสถ ไมขอโอวาท การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๑๔. ๙. อนึ่ง ทุกๆ ระยะกึ่งเดือน ภิกษุณีพึงหวังเฉพาะธรรม ๒ ประการ จาก
ภิกษุสงฆ คือการถามอุโบสถ ๑ การเขาไปขอโอวาท ๑ เมื่อฝาฝนธรรม ๒ อยางนั้น เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๕๙] บทวา ทุกๆ ระยะกึ่งเดือน คือ ทุกๆ วันที่มีอุโบสถ.
ที่ชื่อวา อุโบสถ ไดแก อุโบสถ ๒ อยาง คือ อุโบสถมีในวัน ๑๔ ค่ํา ๑ อุโบสถมี
ในวัน ๑๕ ค่ํา ๑
ที่ชื่อวา โอวาท ไดแก ครุธรรม ๘
พอทอดธุระวา จักไมถามอุโบสถก็ดี จักไมขอโอวาทก็ดี ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๖๐] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาภิกษุณีเปนเพื่อนไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
--------------------อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
[๓๖๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งกับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ใหบงฝอันเกิด
ในรมผา. ครั้นแลวบุรุษนั้นไดพยายามประทุษรายภิกษุณีรูปนั้น นางไดสงเสียงขึ้น. ภิกษุณีทั้งหลาย
ไดพากันวิ่งเขาไปถามภิกษุณีนั้นวา แมเจาสงเสียงเรือ่ งอะไรกัน เมื่อถูกถาม นางไดเลาเรื่องนั้นแก
เหลาภิกษุณี.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีกับบุรุษ
หนึ่งตอหนึ่ง จึงไดใหบงฝอันเกิดในรมผาเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีกับบุรุษ
หนึ่งตอหนึ่ง ใหบงฝอันเกิดในรมผา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีกับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง
จึงไดใหบงฝอนั เกิดในรมผาเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๑๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมบอกกลาวสงฆหรือคณะ กับบุรุษหนึ่งตอหนึ่ง ให
บงก็ดี ผาก็ดี ชะก็ดี ทาก็ดี พันก็ดี แกะก็ดี ซึ่งฝหรือบาดแผลอันเกิดในรมผา เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๖๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รมผา ไดแก อวัยวะใตนาภีลงไป เหนือเขาขึ้นมา.
บทวา เกิด คือ เกิดขึ้นในบริเวณนั้น.
ที่ชื่อวา ฝ ไดแก ฝชนิดใดชนิดหนึ่ง.
ที่ชื่อวา แผล ไดแกแผลชนิดใดชนิดหนึ่ง.
บทวา ไมบอกกลาว คือ ไมแจงใหทราบ.
ที่ชื่อวา สงฆ ไดแก หมูที่เรียกกันวาภิกษุณีสงฆ.
ที่ชื่อวา คณะ ไดแก หมูที่เรียกกันวาภิกษุณีหลายรูป.
ที่ชื่อวา บุรุษ ไดแก มนุษยผูชาย ไมใชยักษผูชาย ไมใชเปรตผูชาย
ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวผู เปนผูรูเดียงสา เปนผูสามารถเพื่อประทุษรายได.
บทวา กับ คือ ดวยกัน.
บทวา หนึ่งตอหนึ่ง คือ บุรุษผูหนึ่ง ภิกษุณีรูปหนึ่ง.
สั่งวา จงบง ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อบงเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
สั่งวา จงผา ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อผาเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
สั่งวา จงชะ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อชะเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
สั่งวา จงทา ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อทาเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
สั่งวา จงพัน ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อพันเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
สั่งวา จงแกะ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อแกะเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๖๓] บอกกลาวแลว ใหบง ใหผา ใหชะ ใหทา ใหพัน หรือใหแกะ ๑ มีสตรี
ผูรูความอยูเปนเพื่อน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
อารามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.

ปาจิตตีย วรรคที่ ๖ จบ.
---------------ปาจิตตีย วรรคที่ ๗
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๖๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสตรีมีครรภ. นางบวชแลว
เที่ยวไปบิณฑบาต คนทั้งหลายพูดกันอยางนีว้ า ขอทานทั้งหลายจงถวายภิกษาแกแมเจา เพราะแมเจา
มีครรภแก แลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไดใหสตรีมีครรภบวชเลา
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสตรีมีครรภเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใหสตรี
มีครรภบวช จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดใหสตรี
มีครรภบวชเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๑๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีมีครรภใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๖๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา สตรีมีครรภ ไดแกหญิงที่เรียกกันวามีบุตรมาเกิด.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรม
วาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
[๓๖๖] สตรีมีครรภ ภิกษุณีสําคัญวามีครรภ ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
สตรีมีครรภ ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.

สตรีมีครรภ ภิกษุณีสําคัญวาไมมีครรภ ใหบวช ไมตองอาบัติ.
สตรีไมมีครรภ ภิกษุณีสําคัญวามีครรภ ตองอาบัติทุกกฏ.
สตรีไมมีครรภ ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
สตรีไมมีครรภ ภิกษุณีสําคัญวาไมมีครรภ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๖๗] สตรีมีครรภ สําคัญวาไมมีครรภ ใหบวช ๑ สตรีไมมีครรภสําคัญวาไมมีครรภ
ใหบวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
-------------------คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๖๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสตรีแมลูกออน. นาง
บวชแลว เที่ยวไปบิณฑบาต. คนทั้งหลายพูดกันอยางนี้วา ขอทานทั้งหลายจงถวายภิกษาแกแมเจา
เพราะแมเจามีลูก แลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหสตรีมีลูก
ออนบวชเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใหสตรีแมลูกออนบวชเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลายให
สตรีแมลูกออนบวช จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดให
สตรีแมลูกออนบวชเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๑๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีมีลูกออนใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๖๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.

ที่ชื่อวา สตรีมีลูกออน ไดแก หญิงที่เปนมารดา หรือเปนแมนม.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบ
กรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
[๓๗๐] สตรีมีลูกออน ภิกษุณีสําคัญวามีลูกออน ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
สตรีมีลูกออน ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.
สตรีมีลูกออน ภิกษุณีสําคัญวา ไมใชมีลูกออน ใหบวช ไมตองอาบัติ.
มิใชสตรีมีลูกออน ภิกษุณสี ําคัญวามีลูกออน ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชสตรีมีลูกออน ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชสตรีมีลูกออน ภิกษุณสี ําคัญวาไมใชมีลูกออน ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๗๑] สตรีมีลูกออน สําคัญวาไมมีลูกออน ใหบวช ๑ มิใชสตรีมีลูกออน สําคัญวา
ไมมีลูกออน ใหบวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
------------------คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๗๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสิกขมานาผูยังมิไดศึกษา
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป สิกขมานาพวกนั้นจึงเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูสิ่งที่
ควรหรือไมควร.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดบวชสิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลาย
บวชสิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปจริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวช
สิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา การกระทําของพวกนางนั่นไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงกระทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป แกสิกขมานา.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหสิกขาสมมตินั้นอยางนี.้
วิธีใหสิกขาสมมติ
สิกขมานานั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุณีทั้งหลาย แลว
นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนี้ วาดังนี้
แมเจา ดิฉันชื่อนี้เปนสิกขมานาของแมเจาชื่อนี้ ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ป ตอสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง ... พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้.
กรรมวาจา
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางนี้มีชื่อนี้เปนสิกขมานาของแมเจาชื่อนี้ ขอสิกขา*สมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ตอสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง
ใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป แกสิกขมานามีชื่อนี้ นี่เปนญัตติ.
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา นางนี้มีชื่อนี้เปนสิกขมานาของแมเจาชื่อนี้ ขอสิกขา*สมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปตอสงฆ สงฆใหสิกขาสมมติ ในธรรม ๖ ประการตลอด ๒
ป แกสิกขมานาชื่อนี้ การใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแกสิกขมานาชื่อนี้
ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.
สงฆใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป แกสิกขมานาชื่อนี้แลว ชอบ
แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
พึงบอกสิกขมานาผูนั้นวา เธอจงวาอยางนี.้
๑. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป มั่น ไมละเมิดตลอด ๒ ป
๒. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการถือเอาพัสดุอันเจาของเขามิไดให มั่น ไมละเมิด
ตลอด ๒ ป
๓. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการประพฤติผิด มิใชกิจพรหมจรรย มัน่ ไมละเมิด
ตลอด ๒ ป
๔. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการพูดเท็จ มั่น ไมละเมิดตลอด ๒ ป
๕. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย อันเปนฐานประมาท
มั่น ไมละเมิดตลอด ๒ ป
๖. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มั่น ไมละเมิดตลอด ๒ ป
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๑๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ตลอดสองฝน ใหบวช เปนปาจิตตีย.

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๗๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา สองฝน คือ ๒ ป.
ที่ชื่อวา ผูยังมิไดศึกษาสิกขา คือ สิกขาอันภิกษุณียังมิไดให หรือใหแลวแตสิกขมานา
ทําขาดเสีย.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรม
วาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๗๔] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๓๗๕] บวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
-------------------

คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๗๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขา
ในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติ. ภิกษุณีทั้งหลายกลาวอยางนีว้ า มานี่
สิกขมานา เธอจงรูสิ่งนี้ จงประเคนสิ่งนี้ จงนําสิ่งนี้มา เราตองการสิ่งนี้ จงทําสิ่งนี้ใหเปนกัปปยะ
นางเหลานั้นกลาวอยางนีว้ า ขาแตแมเจา ดิฉันไมใชสิกขมานา พวกดิฉันเปนภิกษุณี.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดบวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลาย
บวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลวแตสงฆไมไดสมมติ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวช
สิกขมานา ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลวแตสงฆยังไมไดสมมติเลา การ
กระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงกระทํา
ธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแก
สิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหสมมติการอุปสมบทนั้น อยางนี้:วิธีใหสมมติการอุปสมบท
สิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลวนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผา
อุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุณีทั้งหลายแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนีว้ า
แมเจา ดิฉันมีชื่อนี้ เปนสิกขมานาของแมเจาชื่อนี้ ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ครบ ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม.
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจา
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขมานาชื่อนี้ผูนี้ของแมเจาชื่อนี้ ไดศึกษาสิกขาใน
ธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติการอุปสมบทแกสิกขมานาชื่อนี้ ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ครบ ๒ ปแลว นี้เปนญัตติ.
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สิกขมานาชื่อนี้ผูนี้ของแมเจาชื่อนี้ ไดศึกษาสิกขาใน*ธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ สงฆใหสมมติการอุปสมบท

แกสิกขมานาชื่อนี้ ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว.
การใหสมมติการอุปสมบทแกสิกขมานาชื่อนี้ ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ครบ ๒ ปแลว ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจา
ผูนั้นพึงพูด.
สมมติการอุปสมบทอันสงฆใหแลวแกสิกขมานาชื่อนี้ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประ*การ ครบ ๒ ปแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้นโดยอเนกปริยายดัง่ นี้ แลวตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๑๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด
สองฝนแลว อันสงฆยังมิไดสมมติ ใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๗๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.
ที่ชื่อวา ผูศึกษาสิกขา ... แลว คือ มีสิกขาในธรรม ๖ ประการอันไดศึกษาแลว.
ที่ชื่อวา อันสงฆยังมิไดสมมติ คืออันสงฆยังไมไดใหสมมติการอุปสมบทดวยญัตติทุติย*กรรม
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๗๘] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.

อนาปตติวาร
[๓๗๙] บวชสิกขมานาผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปที่สงฆสมมติแลว ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
------------------คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๘๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงชาวบานผูมีอายุยัง
ไมครบ ๑๒ ป เด็กหญิงเหลานั้นเปนผูอดทนไมไดตอความหนาว ความรอน ความหิว ความ
กระหาย ไมอดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน มักไมอดกลั้นตอ
ถอยคําที่เขากลาวราย หยาบคาย มีปกติไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยางแรงกลา หยาบชา
เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ อันอาจพราชีวิตเสีย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึง
ไดบวชเด็กหญิงชาวบาน ผูมีอายุยังไมครบ ๑๒ ปเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีทั้งหลาย
พากันบวชเด็กหญิงชาวบานผูมีอายุยังไมครบ ๑๒ ป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากัน
บวชเด็กหญิงชาวบานที่มีอายุยังไมครบ ๑๒ ปเลา เพราะเด็กหญิงมีอายุยังไมครบ ๑๒ ป เปนผู
อดทนไมไดตอความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ไมอดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ
ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน มักไมอดกลัน้ ตอถอยคําที่เขากลาวราย หยาบคาย มีปกติ
ไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยางแรงกลา หยาบชา เผ็ดรอน ไมนา ยินดี ไมนาพอใจ
อันอาจพราชีวติ เสีย สวนเด็กหญิงที่มีอายุครบ ๑๒ ป เปนผูอดทนตอความหนาว ความรอน
ความหิว ความระหาย อดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน มีปกติ
อดกลั้นตอถอยคําที่เขากลาวราย หยาบคาย มักอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยางแรงกลา
หยาบชา เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ อันอาจพราชีวิตเสีย การกระทําของพวกนางนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังเด็กหญิงชาวบานผูมีอายุหยอนสิบสองฝนใหบวช เปน
ปาจิตตีย.

เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๘๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีอายุหยอนสิบสองฝน คือ มีอายุไมครบ ๑๒ ป.
ที่ชื่อวา เด็กหญิงชาวบาน ไดแก เด็กหญิงที่เขากลาวกันวาอาจมีสามีได.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
[๓๘๒] เด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป ภิกษุณีสําคัญวามีอายุหยอน ๑๒ ป ใหบวช ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
เด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.
เด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป ภิกษุณีสําคัญวาครบ ใหบวช ไมตองอาบัติ.
เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ภิกษุณีสําคัญวามีอายุหยอน ๑๒ ป ตองอาบัติทุกกฏ.
เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ภิกษุณีสําคัญวาครบ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๘๓] บวชเด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป สําคัญวามีอายุครบ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๘๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป
ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป. เธอเหลานั้นเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูจัก
สิ่งที่ควรหรือไมควร.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีพากัน
บวชเด็กหญิงอายุครบ ๑๒ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป จริงหรือ?

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดพากันบวช
เด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา การกระทําของ
พวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงกระทําธรรมีกถา
รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป แกเด็ก
หญิงผูมีอายุครบ ๑๒ ป.
วิธีใหสิกขาสมมติ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหสิกขาสมมตินั้น อยางนี้:อันเด็กหญิงผูมีอายุครบ ๑๒ ปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
เทาภิกษุณีทั้งหลายแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนี้วา
แมเจา ดิฉันชื่อนี้ เปนเด็กหญิงของแมเจาชื่อนี้ มีอายุครบ ๑๒ ป ขอสิกขาสมมติใน
ธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปตอสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม.
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจา
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เด็กหญิงนี้ชื่อนี้ของแมเจาชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป
ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปตอสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว
สงฆพึงใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป แกเด็กหญิงชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป
นี่เปนญัตติ.
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เด็กหญิงนี้ชื่อนี้ของแมเจาชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป
ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ตอสงฆ สงฆใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประ
การตลอด ๒ ป แกเด็กหญิงชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป การใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ป แกเด็กหญิงชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปน
ผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.
สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป อันสงฆใหแลวแกเด็กหญิงชื่อนี้ ผูมีอายุ
ครบ ๑๒ ป ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถนั้น พึงกลาวกะเด็กหญิงผูมีอายุครบ ๑๒ ปนั้นวา เธอจงกลาว
อยางนี้ แลวพึงกลาว วาดังนี้:๑. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป มั่น ไมละเมิดตลอด ๒ ป ...
๖. ขาพเจาสมาทานศีลขอเวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มั่น ไมละเมิดตลอด ๒ ป
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังเด็กหญิงมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณผูยังมิไดศึกษาสิกขา
ในธรรม ๖ ประการตลอดสองฝนใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๘๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีอายุ ๑๒ ปบริบูรณ คือ มีอายุครบ ๑๒ ฝนแลว.
ที่ชื่อวา เด็กหญิง ไดแก เด็กหญิงที่เขากลาวกันวาอาจมีสามีได.
บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.
ที่ชื่อวา ยังมิไดศึกษาสิกขา คือ สงฆยังมิไดใหสิกขา หรือใหแลวแตเธอทําขาดเสีย.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวา จักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๘๖] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๓๘๗] บวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
------------------คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๘๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ-

*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป
ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลวแตสงฆยังไมไดสมมติ. ภิกษุณีทั้งหลายกลาว
อยางนี้วา มานี่ สิกขมานา เธอจงรูสิ่งนี้ จงประเคนสิ่งนี้ จงนําสิ่งนี้มา ฉันตองการสิ่งนี้
เธอจงทําสิ่งนี้ใหเปนกัปปยะ.
เธอเหลานั้นกลาวอยางนีว้ า แมเจา พวกดิฉันไมใชสิกขมานา พวกดิฉันเปนภิกษุณี.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึง
พากันบวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว แตสงฆ
ยังไมไดสมมติเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณีพากัน
บวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังไมได
สมมติ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากัน
บวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังมิได
สมมติเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแกเด็กหญิงอายุครบ ๑๒ ป ผูได
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธกี ารใหสมมติการอุปสมบทนั้นสงฆพึงใหอยางนี้:วิธีการใหสมมติการอุปสมบท
อันเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลวนั้น
พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุณีทั้งหลายแลว นัง่ กระโหยง ประคองอัญชลี
กลาวอยางนีว้ า
แมเจา ดิฉันชื่อนี้ เปนเด็กหญิงของแมเจาชื่อนี้ มีอายุครบ ๑๒ ป ไดศึกษาสิกขาใน
ธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม.
ภิกษุณี ผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจา
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เด็กหญิงชื่อนี้ผูนี้ของแมเจาชื่อนี้มีอายุครบ ๑๒ ป ไดศึกษา
สิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ ถาความพรอมพรั่ง
ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสมมติการอุปสมบทแกเด็กหญิงชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษา
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว นี่เปนญัตติ.

แมเจา เจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เด็กหญิงชื่อนี้ผูนี้ของแมเจาชื่อนี้ มีอายุครบ
๑๒ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ
สงฆใหสมมติการอุปสมบทแกเด็กหญิงชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖
ประการตลอด ๒ ปแลว การใหสมมติการอุปสมบทแกเด็กหญิงชื่อนี้ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ผูได
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.
สมมติการอุปสมบท อันสงฆใหแลวแกเด็กหญิงชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษา
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๒.๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังเด็กหญิงมีอายุครบสิบสองป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม
๖ ประการ ตลอดสองฝนแลว อันสงฆยังมิไดสมมติ ใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๘๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีอายุครบสิบสองป คือ มีอายุถึง ๑๒ ฝนแลว.
ที่ชื่อวา เด็กหญิง ไดแก สตรีที่เขากลาววาอาจมีสามีได.
บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.
ที่ชื่อวา ผูศึกษาสิกขา คือ มีสิกขาในธรรม ๖ ประการอันไดศึกษาแลว.
ที่ชื่อวา ยังมิไดสมมติ คือ สงฆยังไมไดใหสมมติการอุปสมบทดวยญัตติทุติยกรรม.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๙๐] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.

ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๓๙๑] บวชเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป
แลว อันสงฆสมมติแลว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
------------------คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๓๙๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาบวชสหชีวินีแลว ไมอนุเคราะห
เอง ไมใหผูอื่นอนุเคราะห ตลอด ๒ ป สหชีวินีเหลานั้นจึงเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูจักสิ่งที่ควร
หรือไมควร.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
บวชสหชีวินีแลว จึงไมอนุเคราะหเอง ไมใหผูอื่นอนุเคราะหตลอด ๒ ปเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
บวชสหชีวินีแลว ไมอนุเคราะหเอง ไมใหผูอนื่ อนุเคราะหตลอด ๒ ป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาบวชสหชีวินีแลว
จึงไดไมอนุเคราะหเอง ไมใหผูอื่นอนุเคราะห ตลอด ๒ ปเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๓.๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสหชีวินีใหบวชแลว ไมอนุเคราะห ไมยังผูอนื่ ให
อนุเคราะห สิ้นสองฝน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๙๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.

ที่ชื่อวา สหชีวินี ไดแก ภิกษุณีที่เรียกกันวาสัทธิวิหารินี.
บทวา ใหบวชแลว คือ ใหอุปสมบทแลว.
บทวา สิ้นสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.
บทวา ไมอนุเคราะห คือ ไมอนุเคราะหเอง ดวยอุเทศ ปริปุจฉา โอวาท อนุศาสนี.
บทวา ไมใหผูอื่นอนุเคราะห คือ ไมบังคับภิกษุณีอื่น.
พอทอดธุระวา จักไมอนุเคราะหเอง จักไมใหผูอื่นอนุเคราะห ๒ ป ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๙๔] มีอันตราย ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิ*กัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
-------------------คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๓๙๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชถึง ๒ ป.
เธอจึงเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูจักสิ่งที่ควรหรือไมควร.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชตลอด ๒ ปเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีทั้งหลายไม
ติดตามปวัตตินีผูใหบวชถึง ๒ ป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไมตดิ
ตามปวัตตินีผูใหบวชถึง ๒ ปเลา การกระทําของพวกนางนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชสิ้นสองฝน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๙๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.

บทวา ผูใหบวช คือ ผูใหอุปสมบท.
ที่ชื่อวา ปวัตตินี ไดแก ภิกษุณีที่เขาเรียกกันวาอุปชฌาย.
บทวา สิ้นสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.
บทวา ไมติดตาม คือ ไมอุปฏฐาก.
พอทอดธุระวา จักไมติดตามตลอด ๒ ป ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๓๙๗] อุปชฌายเปนคนเขลา หรือ เปนคนไมละอาย ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
------------------คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๓๙๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาบวชสหชีวินีไวแลว ไมพาหลีกไป
เองดวย ไมใหผูอื่นพาหลีกไปดวย นายไดจับตัวไป.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
บวชสหชีวินีไวแลว จึงไมพาหลีกไปเองดวย ไมใหผูอื่นพาหลีกไปดวยเลา นายไดจับตัวไป ถา
ภิกษุณีนี้พึงไปดวย นายก็จะไมพึงจับตัวไปได ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
บวชสหชีวินีไวแลว ไมพาหลีกไปเอง ไมใหผูอื่นพาหลีกไป นายไดจับตัวไปแลว จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาบวชสหชีวินี
ไวแลว จึงไดไมพาหลีกไปเอง ไมใหผูอื่นพาหลีกไป นายจึงไดจับตัวไป การกระทําของนางนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสหชีวินีใหบวชแลว ไมพาหลีกไปเอง ไมใหพาหลีก
ไป โดยที่สุดแมสิ้นระยะทาง ๕-๖ โยชน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๙๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี

ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา สหชีวินี ไดแก ภิกษุณีที่เขาเรียกกันวาสัทธิวิหารินี.
บทวา ใหบวชแลว คือ ใหอุปสมบทแลว.
บทวา ไมพาหลีกไปเอง คือ ตนเองไมพาหลีกไป.
บทวา ไมใหพาหลีกไป คือ ไมสั่งผูอื่น.
พอทอดธุระวา จักไมพาหลีกไปเอง จักไมใหพาหลีกไป โดยที่สุดแมสิ้นระยะทาง ๕-๖
โยชน ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๐๐] มีอนั ตราย ๑ แสวงหาแลวไมไดภกิ ษุณีผูสหาย ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
คัพภินีวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๗ จบ.
--------------ปาจิตตีย วรรคที่ ๘
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๐๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายใหสามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ฝน
อุปสมบท เธอเหลานั้นอดทนไมไดตอความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ไมอดทนตอ
สัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเสือกคลาน มักไมอดกลั้นตอถอยคําที่เขากลาวราย หยาบ*คาย มีปกติไมอดทนตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยางแรงกลา หยาบชา เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนา
พอใจอันอาจพราชีวิตเสีย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึง
ไดใหสามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ฝน อุปสมบทเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีใหสามเณรี
มีอายุหยอน ๒๐ ฝน อุปสมบท จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดให
สามเณรี มีอายุหยอน ๒๐ ฝน อุปสมบทเลา เพราะสามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ฝน เปนผูอดทน
ไมไดตอความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ไมอดทนตอสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม
แดด และสัตวเสือกคลาน มักไมอดกลั้นตอถอยคําที่เขากลาวราย หยาบคาย มีปกติไมอดทน
ตอทุกขเวทนาที่เกิดในสรีระอยางแรงกลา หยาบชา เผ็ดรอน ไมนายินดี ไมนาพอใจ อันอาจ

พราชีวิตเสีย การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๖. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีผูเปนกุมารี มีอายุหยอน ๒๐ ปใหบวช เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๐๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีอายุหยอน ๒๐ ป คือ มีอายุยังไมถึง ๒๐ ฝน.
ที่ชื่อวา สตรีผูยังเปนกุมารี ไดแก สตรีที่เรียกกันวาสามเณรี.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติ*สีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติ*ทุกกฏ.
บทภาชนีย
[๔๐๓] สามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุณีสําคัญวามีอายุหยอน ๒๐ ปใหบวช ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
สามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติทุกกฏ.
สามเณรีมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุณีสําคัญวามีอายุครบแลว ใหบวชไมตองอาบัติ.
สามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุณีสําคัญวา มีอายุหยอน ๒๐ ป ตองอาบัติทุกกฏ.
สามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุณีสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
สามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุณีสําคัญวามีอายุครบแลว ไมตองอาบัติ.

อนาปตติวาร
[๔๐๔] บวชกุมารีผูมีอายุหยอน ๒๐ ฝน สําคัญวามีอายุครบแลว ๑ บวชกุมารีผูมีอายุครบ
๒๐ ฝนแลว สําคัญวามีอายุครบแลว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๐๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป
ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป เธอเหลานั้นจึงเปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรู
สิ่งที่ควรหรือไมควร.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดพากันบวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป เลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีทั้งหลาย
พากันบวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดพากัน
บวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ผูยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปเลา การกระ*ทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลวทรงทํา
ธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป แกสามเณรี
ผูยังเปนกุมารี มีอายุ ๑๘ ป.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสิกขาสมมตินั้น ภิกษุณีพึงใหอยางนี้:วิธีใหสิกขาสมมติแกสามเณรีอายุ ๑๘ ป
อันสามเณรีผูมีอายุ ๑๘ ปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุณี
ทั้งหลายแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนีว้ า
แมเจา ดิฉันชื่อนี้ เปนสามเณรีของแมเจาชื่อนี้ มีอายุ ๑๘ ป ขอสิกขาสมมติใน
ธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป ตอสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม.
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจา
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรีนี้ชื่อนี้ของแมเจาชื่อนี้ มีอายุ ๑๘ ป ขอ
สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป ตอสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว

สงฆพึงใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป แกสามเณรีชื่อนี้ผูมีอายุ ๑๘ ป นี่เปนญัตติ.
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรีนี้ชื่อนี้ของแมเจาชื่อนี้ มีอายุ ๑๘ ป ขอ*สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ตอสงฆ สงฆใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ปแกสามเณรีชื่อนี้ ผูมีอายุ ๑๘ ป การใหสิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด
๒ ป แกสามเณรีชื่อนี้ ผูมีอายุ ๑๘ ป ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก
แมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.
สิกขาสมมติในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป สงฆใหแลวแกสามเณรีชื่อนี้ ผูมีอายุ ๑๘ ป
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี.้
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถนั้น พึงกลาวกะสามเณรีผูมีอายุ ๑๘ ปนั้นวา เธอจงกลาวอยางนี้
แลวพึงกลาว วาดังนี้:๑. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป มั่น ไมลวงละเมิด
ตลอด ๒ ป
๒. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากถือเอาพัสดุอันเจาของมิไดให มั่น ไมลวงละเมิด
ตลอด ๒ ป
๓. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากประพฤติผิดมิใชกิจพรหมจรรย มัน่ ไมลวงละ*เมิดตลอด ๒ ป
๔. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากพูดเท็จ มั่น ไมลวงละเมิดตลอด ๒ ป
๕. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากน้ําเมาคือสุราเมรัย อันเปนฐานแหงความประมาท
มั่น ไมลวงละเมิด ตลอด ๒ ป
๖. ขาพเจาสมาทานสิกขา คือเวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล มั่น ไมลวงละเมิด
ตลอด ๒ ป.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้น โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัส
โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๗. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีผูเปนกุมารี มีอายุครบ ยี่สิบ ปแลว ผูยังมิได
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอดสองฝน ใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๐๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีอายุครบยี่สิบปแลว คือ มีอายุถึง ๒๐ ฝนแลว.
ที่ชื่อวา สตรีผูเปนกุมารี ไดแก สตรีที่เรียกกันวาสามเณรี.

บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.
ที่ชื่อวา ผูยังมิไดศึกษาสิกขา คือ สงฆยังไมไดใหสิกขา หรือใหแลวแตเธอทําขาดเสีย.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๐๗] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๐๘] บวชสามเณรีมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
---------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๐๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายพากันบวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป
ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังมิไดสมมติ.
ภิกษุณีทั้งหลายพากันกลาวอยางนี้วา มานี่ สิกขมานา เธอจงรูสิ่งนี้ จงประเคนสิ่งนี้
จงนําสิ่งนี้มา ฉันตองการสิ่งนี้ ทานจงทําสิ่งนี้ใหเปนกัปปยะ.
เธอเหลานั้นกลาวอยางนีว้ า แมเจา พวกดิฉันไมใชสิกขมานา พวกดิฉันเปนภิกษุณี.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึง
ไดบวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว แต
สงฆยังมิไดสมมติเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณีพากัน
บวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว แตสงฆ

ยังมิไดสมมติ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดบวชสามเณรี
ผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังมิไดสมมติเลา
การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลว ทรง
ทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแกสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผู
ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธกี ารใหสมมติการอุปสมบทนั้น สงฆพึงใหอยางนี้:วิธีการใหสมมติอุปสมบท
อันสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลวนั้น
พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงฆเฉวียงบา กราบเทาภิกษุณีทั้งหลายแลว นั่งกระโหยง ประคอง
อัญชลี กลาวอยางนี้วา
แมเจา ดิฉันชื่อนี้ เปนสามเณรีของแมเจาชื่อนี้ มีอายุครบ ๒๐ ป ไดศึกษาสิกขาใน
ธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจา
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรีชื่อนี้ผูนี้ของแมเจาชื่อนี้ มีอายุครบ ๒๐ ป ได
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสมมติการอุปสมบทแกสามเณรีชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๒๐
ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว นี่เปนญัตติ.
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สามเณรีชื่อนี้ผูนี้ของแมเจาชื่อนี้ มีอายุครบ ๒๐ ป ได
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ขอสมมติการอุปสมบทตอสงฆ สงฆสมมติ
การอุปสมบทแกสามเณรีชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ปแลว การใหสมมติการอุปสมบทแกสามเณรีชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษา
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม
ชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.
สมมติการอุปสมบทอันสงฆใหแลวแกสามเณรีชื่อนี้ ผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษา
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลวชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว
ดวยอยางนี้.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้น โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัส
โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๘. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีผูเปนกุมารี มีอายุครบยี่สบิ ป ผูไดศึกษาสิกขา
ในธรรม ๖ ประการ ตลอดสองฝนแลวอันสงฆยังมิไดสมมติ ใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๑๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีอายุครบยี่สิบป คือ มีอายุถึง ๒๐ ฝนแลว.
ที่ชื่อวา สตรีผูเปนกุมารี ไดแก สตรีที่เรียกกันวาสามเณรี.
บทวา ตลอดสองฝน คือ ตลอด ๒ ป.
ที่ชื่อวา ผูไดศึกษาสิกขา คือ ผูมีสิกขาในธรรม ๖ ประการอันไดศึกษาแลว.
ที่ชื่อวา ยังมิไดสมมติ คือ สงฆยังมิไดใหสมมติการอุปสมบทดวยญัตติทุติยกรรม.
บทวา ใหบวช คือใหอุปสมบท.
ตั้งใจวาจักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๑๑] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๑๒] บวชสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป ผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒
ปแลว อันสงฆสมมติแลว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
---------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีหลายรูป

[๔๑๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกภิกษุณีผูมีพรรษาหยอน ๑๒ พากันบวชกุลธิดา.
ภิกษุณีผูอุปชฌายะเหลานั้น เปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูสิ่งที่ควรหรือไมควร แมสัทธิวิหารินีทั้ง*หลายก็เปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูสิ่งที่ควรหรือไมควร.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
มีพรรษาหยอน ๑๒ จึงไดบวชกุลธิดาเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีทั้งหลาย
มีพรรษาหยอน ๑๒ บวชกุลธิดา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย มีพรรษา
หยอน ๑๒ จึงไดบวชกุลธิดาเลา การกระทําของพวกนางนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๒๙. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีพรรษาหยอนสิบสองยังกุลธิดาใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๑๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีพรรษาหยอนสิบสอง คือ มีพรรษายังไมถึง ๑๒
บทวา ยังกุลธิดาใหบวช คือ ใหกุลธิดาอุปสมบท.
ตั้งใจวา จักใหบวช แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๑๕] มีพรรษาครบ ๑๒ แลว ยังกุลธิดาใหบวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
---------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีหลายรูป

[๔๑๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังมิไดสมมติ
ไดพากันบวชกุลธิดา ภิกษุณีอุปชฌายะเหลานั้น เปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูสิ่งที่ควรหรือไมควร
แมสัทธิวิหารินีก็เปนคนเขลา ไมฉลาด ไมรูสิ่งที่ควรหรือไมควร.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณี
มีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังมิไดสมมติ จึงไดพากันบวชกุลธิดาเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณีมีพรรษา
ครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังมิไดสมมติ ไดพากันบวชกุลธิดา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒
แลว แตสงฆยังมิไดสมมติ จึงไดพากันบวชกุลธิดาเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสงฆสมมติการอุปสมบทแกภิกษุณีผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธกี ารสมมติใหอุปสมบทนั้น สงฆพึงใหอยางนี้:วิธีใหสมมติการใหอุปสมบทแกภิกษุณีผูมีพรรษาครบ ๑๒
อันภิกษุณีผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลวนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบ
เทาภิกษุณีผูแกพรรษากวาแลว นั่งกระโหยง ประคองอัญชลี กลาวอยางนีว้ า
แมเจา ดิฉันชื่อนี้ มีพรรษาครบ ๑๒ แลว ขอสมมติการใหอุปสมบทตอสงฆ.
พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม
ภิกษุณีนั้นอันสงฆพึงกําหนดวา ภิกษุณีนี้เปนคนฉลาด มีความละอาย ถาเธอเปนคนเขลา
และไมมีความละอาย ก็ไมควรให ถาเปนคนเขลา แตมีความละอาย ก็ไมควรให ถาเปนคน
ฉลาด แตไมมีความละอาย ก็ไมควรให ถาเปนคนฉลาดดวย มีความละอายดวย จึงควรให.
ครั้นแลว สงฆพึงใหสมมติการใหอุปสมบทนั้นอยางนี้
ภิกษุณีผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:-

กรรมวาจา
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีชื่อนี้ผูนี้ มีพรรษาครบ ๑๒ แลว ขอสมมติ
การใหอุปสมบทตอสงฆ ถาความพรอมพรัง่ ของสงฆถึงทีแ่ ลว สงฆพึงใหสมมติการใหอุปสมบท
แกภิกษุณีชื่อนี้ ผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว. นี่เปนญัตติ.
แมเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุณีชื่อนี้ผูนี้ มีพรรษาครบ ๑๒ แลว ขอสมมติ
การใหอุปสมบทตอสงฆ สงฆใหสมมติการใหอุปสมบทแกภิกษุณีชื่อนี้ ผูมีพรรษาครบ ๑๒
แลว การใหสมมติการใหอุปสมบทแกภิกษุณีชื่อนี้ ผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว ชอบแกแมเจา
ผูใด แมเจาผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกแมเจาผูใด แมเจาผูนั้นพึงพูด.
การใหสมมติการใหอุปสมบท อันสงฆใหแลวแกภิกษุณีชื่อนี้ ผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุณีเหลานั้น โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓๐. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด มีพรรษาครบสิบสองแลว อันสงฆยังมิไดสมมติ ยังกุลธิดา
ใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๑๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีพรรษาครบสิบสองแลว คือ มีพรรษาถึง ๑๒ แลว.
ที่ชื่อวา ยังมิไดสมมติ คือ สงฆยังมิไดใหสมมติการใหอุปสมบทดวยญัตติทุติยกรรม.
บทวา ยังกุลธิดาใหบวช คือ ใหกุลธิดาอุปสมบท.
ตั้งใจวาจักใหบวช แสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี ตอง
อาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรม
วาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๑๘] กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงสัย ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุณีสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวากรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.

กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี งสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุณสี ําคัญวากรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๑๙] มีพรรษาครบ ๑๒ แลว อันสงฆสมมติแลวยังกุลธิดาใหบวช ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
---------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี
[๔๒๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีจัณฑกาลีเขาไปหาภิกษุณีสงฆ ขอสมมติการ
ใหอุปสมบท ภิกษุณีสงฆพิจารณาดูภิกษุณีจัณฑกาลีในขณะนั้นแลว กลาววา ดูกรแมเจา เธอยัง
ไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน แลวมิไดใหสมมติการใหอุปสมบท ภิกษุณีจัณฑกาลีรับคําวา ดีแลว.
ครั้นสมัยตอมา ภิกษุณีสงฆสมมติการใหอุปสมบทแกภิกษุณีเหลาอื่น ภิกษุณีจัณฑกาลี
จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ดิฉันคนเดียวเปนคนเขลา ดิฉันคนเดียวเปนคนไมมีความละอาย
เพราะสงฆใหสมมติการใหอุปสมบทแกภิกษุณีเหลาอื่น ไมใหกะดิฉันคนเดียว.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาจัณฑกาลี
อันภิกษุณีสงฆกลาวอยูว า ดูกรแมเจา เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน ดังนี้ รับคําวา ดีแลว
ภายหลังจึงไดถึงการบนวาเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุณีทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีจัณฑกาลี
อันสงฆกลาวอยูวา ดูกรแมเจา เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน ดังนี้ รับคําวา ดีแลว
ภายหลังไดถงึ การบนวา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจัณฑกาลีอันภิกษุณี
สงฆกลาวอยูว า ดูกรแมเจา เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน ดังนี้ รับคําวา ดีแลว ภาย
หลังจึงไดถงึ การบนวาเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓๑. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด อันภิกษุณีสงฆกลาวอยูว า ดูกรแมเจา เธอยังไมสม
ควรใหกุลธิดาบวชกอน ดังนี้ รับคําวา ดีแลว ภายหลังถึงธรรมคือบนวา เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีจัณฑกาลี จบ.

สิกขาบทวิภังค
[๔๒๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
คําวา ดูกรแมเจา เธอยังไมสมควรใหกุลธิดาบวชกอน ความวา ดูกรแมเจา เธอยังไม
ควรกอน ที่จะเปนผูใหกุลธิดาอุปสมบท.
คําวา รับคําวา ดีแลว ความวา ถึงธรรมคือบนวาในภายหลัง ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๒๒] บนวาภิกษุณีสงฆผูทํา เพราะฉันทาคติ เพราะโทสาคติ เพราะโมหาคติ เพราะ
ภยาคติ โดยปกติ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
---------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๔๒๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น สิกขมานารูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทา
ขออุปสมบท. ภิกษุณีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานารูปนั้นวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแกเรา เมื่อ
ไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบท จึง
สิกขมานารูปนั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไดกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแกเรา เมื่อไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท
แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
ไดกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแกเรา เมื่อไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท
แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบท จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดกลาว
กะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแกเรา เมื่อไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท แลว
ไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ

๑๓๒. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด กลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแก
เรา เมื่อไดเชนนี้ เราจึงจะใหอปุ สมบท ดังนี้แลว นางไมมีอันตราย ในภายหลัง ไมให
อุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๒๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา สิกขมานา ไดแกสตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.
คําวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักใหจีวรแกเรา เมื่อไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท
ความวา เมื่อเราไดจีวรแลว เราจึงจะใหเธออุปสมบท.
คําวา นางไมมีอันตราย ในภายหลัง คือ ในเมื่ออันตรายไมมี.
บทวา ไมใหอุปสมบท คือ ไมบวชใหดวยตนเอง.
บทวา ไมทําการขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท คือ ไมมอบหมายภิกษุณีรูปอื่นจัดการแทน.
พอทอดธุระวา จักไมใหอุปสมบท จักไมขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท ดังนี้ ตองอาบัติ*ปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๒๕] ในเมื่ออันตรายมี ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
---------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๔๒๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น สิกขมานารูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุณีถุลลนันทา
ขออุปสมบท ภิกษุณีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานารูปนั้นวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักติดตามเราตลอด
๒ ป เมื่อไดดังนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนาง
อุปสมบท จึงสิกขมานารูปนั้นไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุณีทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไดกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ป เมื่อไดดังนี้ เราจึงจะให
เธออุปสมบท แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
ไดกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ป เมื่อไดดังนี้ เราจึงจะใหเธอ

อุปสมบท แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบท จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดกลาว
กะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ป เมื่อไดดังนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท
แลวไมใหนางอุปสมบท ไมขวนขวายเพื่อใหนางอุปสมบทเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓๓. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด กลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักติดตามเรา
ตลอด ๒ ป เมื่อไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท ดังนี้แลว นางไมมีอันตราย ในภายหลัง
ไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพื่อใหอปุ สมบท เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๒๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.
คําวา ดูกรแมเจา ถาเธอจักติดตามเราตลอด ๒ ป ความวา เธอจักอุปฏฐากตลอด ๒ ป.
คําวา เมื่อไดเชนนี้ เราจึงจะใหเธออุปสมบท ความวา เมื่อเธอทําไดเชนนี้ เราจึงจะ
ใหเธออุปสมบท.
คําวา นางไมมีอันตรายในภายหลัง คือ ในเมื่ออันตรายไมมี.
บทวา ไมใหอุปสมบท คือ ไมบวชใหดวยตนเอง.
บทวา ไมทําการขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท คือ ไมมอบหมายภิกษุณีรูปอื่นใหจัดการ
แทน
พอทอดธุระวา จักไมใหอุปสมบท จักไมขวนขวายเพื่อใหอุปสมบทดังนี้ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๒๘] ในเมื่อมีอันตราย ๑ แสวงหาแลวไมได ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
---------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา

[๔๒๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาบวชสิกขมานาชื่อจัณฑกาลี
ผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไดบวชสิกขมานาชื่อจัณฑกาลี ผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ผูยังชายให
ระทมโศกเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีถุลลนันทา
บวชสิกขมานาชื่อจัณฑกาลี ผูเกี่ยวของกับบุรษุ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก
จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดบวช
สิกขมานาชื่อจัณฑกาลี ผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูค ลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ผูย ังชายใหระทมโศก
เลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓๔. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรษุ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม
ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก ใหบวช ตองอาบัติปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๓๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา บุรุษ ไดแก ชายผูมีอายุถึง ๒๐ ป.
ที่ชื่อวา เด็กหนุม ไดแก ชายผูมีอายุยงั ไมถงึ ๒๐ ป.
ที่ชื่อวา ผูเกี่ยวของหรือคลุกคลี คือ สังสรรคกันดวยความเกี่ยวของกันทางกายและวาจา
อันไมสมควร.
ที่ชื่อวา ผูดุราย ไดแก ที่เรียกกันวา ผูมักโกรธ.
ที่ชื่อวา ผูยังชายใหระทมโศก คือ ผูกอทุกข นําความโศกมาใหแกชายอื่น.
ที่ชื่อวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดีจีวรก็ดี สมมติสีมา
ก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว

จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌายตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๓๑] ไมรู ใหอุปสมบท ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
-------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๔๓๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาบวชสิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง
อันสามีบาง ยังมิไดอนุญาต มารดาบิดาบาง สามีบาง จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
แมเจาถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานาที่พวกเรายังมิไดอนุญาตเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินมารดาบิดาบาง สามีบาง เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทาจึงไดบวชสิกขมานา
ผูอันมารดาบิดาบาง อันสามีบาง ยังมิไดอนุญาตเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
บวชสิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง สามีบาง ยังมิไดอนุญาตจริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดบวช
สิกขมานาผูอันมารดาบิดาบาง อันสามีบาง ยังมิไดอนุญาตเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓๕. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาผูอันมารดาบิดาหรือสามียงั มิไดอนุญาต
ใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๓๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มารดาบิดา ไดแก ที่เรียกกันวาผูใหกําเนิด.
ที่ชื่อวา สามี ไดแกบุรุษผูหวงแหน.
บทวา ยังมิไดอนุญาต คือ ยังมิไดบอกลามารดาบิดาหรือสามี

ที่ชื่อวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมา
ก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌายตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๓๔] ไมรู ใหอุปสมบท ๑ ขออนุญาตแลวจึงใหบวช ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไม
ตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
----------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๑
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา
[๔๓๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทานิมนตพระเถระทั้งหลายมาประชุมกัน
ดวยกลาววา ดิฉันจักบวชสิกขมานา ครั้นเห็นอาหารของเคี้ยวของฉันมากมาย จึงสงพระเถระทั้ง
หลายกลับดวยกลาววาดิฉันจักยังไมบวชสิกขมานากอน แลวนิมนตพระเทวทัต พระโกกาลิกะ พระ
กฏโมรกติสสกะ และพระสมุทททัตตะ ผูโอรสของพระนางขัณฑเทวี มาประชุมกันบวชสิกขมานา.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนแมเจาถุลลนันทา
จึงไดบวชสิกขมานาดวยใหฉันทะคางเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีถุลลนันทา
บวชสิกขมานาดวยใหฉันทะคาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีถุลลนันทาจึงไดบวช
สิกขมานาดวยใหฉันทะคางเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจง
ยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๑๓๖. ๑๑. อนึ่ง ภิกษุณีใดยังสิกขมานาใหบวชดวยใหฉนั ทะคางเปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีถุลลนันทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๓๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ดวยใหฉันทะคาง คือ เมื่อที่ประชุมเลิกไปแลว.
ที่ชื่อวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ปแลว.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติ*สีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา สองครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและอาจารย ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๓๗] ใหอุปสมบทในเมื่อที่ประชุมยังไมเลิก ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตอง*อาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ จบ.
----------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๒
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๓๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย บวชสิกขมานาทุกป ที่สํานักอาศัย
ไมเพียงพอ คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมา*นาทุกปเลา ที่สํานักอาศัยจึงไมเพียงพอกัน.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานาทุกปเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีบวช
สิกขมานาทุกป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดบวชสิกข-

*มานาทุกปเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓๗. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาใหบวชทุกๆ ฝน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๓๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ทุกๆ ฝน คือ ทุกๆ ป.
บทวา ใหบวช คือ ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวา จักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี บาตรก็ดี จีวรก็ดี
สมมติสีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง
ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย คณะและ
อาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๔๐] ใหอุปสมบท เวนระยะหนึ่งป ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.
----------------------กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๓
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๔๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายบวชสิกขมานาสองรูปตอ ๑ ป ที่
สํานักอาศัยก็ไมพอดังเดิม คนทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนา เหมือนอยางนั้นวา ไฉน
ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานาสองรูปตอ ๑ ปเลา ที่อาศัยจึงไมพอดังเดิม.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมัก*นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวชสิกขมานาสองรูปตอ
๑ ป เลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณีบวช
สิกขมานาสองรูปตอ ๑ ป จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดบวช

สิกขมานาสองรูปตอ ๑ ปเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓๘. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ฝนหนึ่งยังสิกขมานา ๒ รูปใหบวช เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๔๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวาที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ฝนหนึ่ง คือ ปหนึ่ง.
บทวา ยังสิกขมานา ๒ รูปใหบวช คือ ยังสิกขมานา ๒ รูป ใหอุปสมบท.
ตั้งใจวา จักยังสิกขมานา ๒ รูป ใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี อาจารยก็ดี
บาตรก็ดี จีวรก็ดี สมมติสีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา
๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุด ภิกษุณีผูอุปชฌาย ตองอาบัติปาจิตตีย
คณะและอาจารย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๔๓] เวนระยะปหนึ่ง บวชสิกขมานารูปเดียว ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
กุมารีภูตวรรค สิกขาบทที่ ๑๓ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๘ จบ.
---------------ปาจิตตีย วรรคที่ ๙
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๔๔๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคีย กั้นรมและสวมรองเทา คน
ทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชรม และรองเทาเหมือน
พวกสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลาย ไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดใชรมและรองเทาเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ใชรมและรองเทา จริงหรือ?

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคีย จึงได
ใชรมและรองเทาเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๓๙. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใชรมและรองเทา เปนปาจิตตีย.
ก็แลสิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
[๔๔๕] ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ นางเวนรมและรองเทาแลวไมสบาย
ภิกษุณีทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ...
ทรงอนุญาตรมและรองเทา
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรมและรองเทาแกภิกษุณี
ผูอาพาธ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๑๓๙. ๑. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด มิใชผูอาพาธ ใชรมและรองเทา เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๔๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มิใชผูอาพาธ คือ ผูที่เวนรมและรองเทาแลวไมสบาย.
ที่ชื่อวา ผูอาพาธ คือ ผูที่เวนรมและรองเทาแลวไมสบาย.
ที่ชื่อวา รม มี ๓ ชนิด คือ รมผาขาว ๑ รมลําแพน ๑ รมใบไม ๑ ที่เขาเย็บเปน
วงกลม.
บทวา ใช คือ ใชแมครั้งเดียว ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๔๗] ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ สําคัญวามิใชผูอาพาธ ใชรมและรองเทา ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ มีความสงสัย ใชรมและรองเทา ตองอาบัติปาจิตตีย.

ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ สําคัญวาอาพาธ ใชรมและรองเทา ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ภิกษุณีใชรม ไมใชรองเทา ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีใชรองเทา ไมใชรม ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูอาพาธ สําคัญวามิไดอาพาธ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูอาพาธ มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูอาพาธ สําคัญวาอาพาธ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๔๘] อาพาธ ๑ ใชรมอยูในอาราม ในอุปจารแหงอาราม ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกล*จริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๔๔๙] โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียไปโดยยาน. คนทั้งหลาย
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไปโดยยาน เหมือนสตรีคฤหัสถ
ผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมัก
นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเหลาภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดไปโดยยานเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณี
ฉัพพัคคียไปโดยยาน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีเหลาฉัพพัคคีย
จึงไดไปโดยยานเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔๐. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไปโดยยาน เปนปาจิตตีย.
ก็แลสิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
[๔๕๐] ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีรูปหนึ่งอาพาธ ไมสามารถจะเดินไปดวยเทาได
ภิกษุณีทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ...
ทรงอนุญาตยาน
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตยานแกภิกษุณีผูอาพาธ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๑๔๐. ๒. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด มิใชผูอาพาธ ไปโดยยาน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๕๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มิใชผูอาพาธ คือ ผูสามารถเดินไปไดดวยเทา.
ที่ชื่อวา ผูอาพาธ คือ ผูไมสามารถเดินไปไดดวยเทา.
ที่ชื่อวา ยาน ไดแก วอ รถ เกวียน คานหาม แคร เกาอี้.
บทวา ไป คือ ไปแมครั้งเดียว ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๕๒] ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ สําคัญวามิไดอาพาธ ไปโดยยาน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ มีความสงสัย ไปโดยยาน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีมิใชผูอาพาธ สําคัญวาอาพาธ ไปโดยยาน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ภิกษุณีผูอาพาธ สําคัญวามิไดอาพาธ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูอาพาธ มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูอาพาธ สําคัญวาอาพาธ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร

[๔๕๓] อาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
[๔๕๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่ง เปนกุลุปกาของสตรีคนหนึ่ง ซึ่งสตรี
นั้นไดกลาวขอรองภิกษุณีรูปนั้นวา ขาแตแมเจา ขอทานไดโปรดนําเครื่องประดับเอวนี้ไปใหแก
หญิงชื่อโนน จึงภิกษุณีนั้นคิดเห็นวา ถาเราจะนําไปดวยบาตร เสียงดังจักมีแกเรา แลวไดสวมไป
เมื่อดายขาด เครื่องประดับเอวตกเรี่ยรายลงบนถนน. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชเครื่องประดับเอวเหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไดใชเครื่องประดับเอวเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีใชเครื่อง
ประดับเอว จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไดใชเครื่องประ*ดับเอวเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔๑. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใชเครื่องประดับเอว เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๕๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา เครื่องประดับเอว ไดแก เครื่องประดับเอวชนิดใดชนิดหนึ่ง
บทวา ใช คือ ใชแมครั้งเดียว ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๕๖] ใชดายรัดเอวเพราะเหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๔

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๔๕๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียใชเครื่องประดับสําหรับสตรี.
คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชเครื่องประดับสําหรับ
สตรี เหมือนพวกสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียจึงไดใชเครื่องประดับสําหรับสตรี
เลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย
ใชเครื่องประดับสําหรับสตรี จริงหรือ?
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย จึง
ไดใชเครื่องประดับสําหรับสตรีเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔๒. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ใชเครื่องประดับสําหรับสตรี เปนปาจิตตีย
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๕๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา เครื่องประดับสําหรับสตรี ไดแก เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับศอ เครื่อง
ประดับมือ เครื่องประดับเทา เครื่องประดับสะเอว.
บทวา ใช คือ ใชแมครั้งเดียว ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๕๙] เหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๔๖๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียสนานกายดวยน้ําเครื่องประทิ่น

มีกลิ่นหอม. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย จึงไดสนาน
กายดวยน้ําเครื่องประทิ่นมีกลิ่นหอม เหมือนสตรีคฤหัสถผบู ริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดสนานกายดวยน้ําเครื่องประ*ทิ่นที่มีกลิ่นหอมเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย
อาบน้ําดวยเครื่องประทิ่นมีกลิ่นหอม จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
อาบน้ําดวยเครื่องประทิ่นมีกลิ่นหอมเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔๓. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด อาบน้ําดวยเครื่องประทิ่นมีกลิ่นหอม เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๖๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีกลิ่นหอม ไดแก กลิ่นหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง.
ที่ชื่อวา เครื่องประทิ่น ไดแก เครื่องหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง.
บทวา อาบน้ํา คือ ทําใหสะอาด เปนทุกกฏในประโยค อาบเสร็จตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๖๒] เหตุอาพาธ ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๔๖๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกภิกษุณีฉัพพัคคียสนานกายดวยน้ํากํายานที่อบ
คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดอาบน้ํากํายานที่อบ
เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.

ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดอาบน้ํากํายานที่อบเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีฉัพพัคคีย
อาบน้ํากํายานที่อบ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
อาบน้ํากํายานที่อบเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔๔. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด อาบน้ําดวยกํายานที่อบ เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๖๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อบ ไดแก วัตถุที่อบดวยของหอมชนิดใดชนิดหนึ่ง.
ที่ชื่อวา กํายาน ไดแก วัตถุที่เรียกวา แปงงา.
บทวา อาบน้ํา คือ ทําใหสะอาด เปนทุกกฏในประโยค อาบเสร็จตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๖๕] เหตุอาพาธ ๑ อาบน้ํากํายานธรรมดา ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๖๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายใชภิกษุณีใหนวดบาง ใหฟนบาง.
คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณี
ทั้งหลายจึงไดใชภิกษุณีใหนวดบาง ใหฟนบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชภิกษุณีใหนวดบาง ใหฟนบาง ...

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใช
ภิกษุณีใหนวดบาง ใหฟนบาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดใชภิกษุณี
ใหนวดบาง ใหฟนบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔๕. ๗. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังภิกษุณีใหนวดก็ดี ใหฟนก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๖๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ยังภิกษุณี ไดแก ภิกษุณีรูปอื่น.
บทวา ใหนวด คือ ใหบีบ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหฟน คือ ใหขยํา ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๖๘] อาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๖๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายใชสิกขมานาใหนวดบาง ใหฟนบาง*คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดใชสิกขมานาใหนวดบาง ใหฟนบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชสิกขมานาใหนวดบาง ใหฟน
บางเลา ...

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใช
สิกขมานาใหนวดบาง ใหฟนบาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดใชสิกขมานา
ใหนวดบาง ใหฟนบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔๖. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสิกขมานาใหนวดก็ดี ใหฟนก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๗๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา สิกขมานา ไดแก สตรีผูไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ปแลว.
บทวา ใหนวด คือ ใหบีบ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหฟน คือ ใหขยํา ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๗๑] เหตุอาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก*คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายใชสามเณรีใหนวดบาง ใหฟนบาง. คน
ทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดใชสามเณรีใหนวดบาง ใหฟนบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชสามเณรีใหนวดบาง ใหฟนบาง
เลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุณีใชสาม-

*เณรีใหนวดบาง ใหฟนบาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดใชสามเณรี
ใหนวดบาง ใหฟนบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔๗. ๙. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสามเณรีใหนวดก็ดี ใหฟนก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา สามเณรี ไดแกสตรีผูสมาทานสิกขาบท ๑๐.
บทวา ใหนวด คือ ใหบีบ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหฟน คือ ใหขยํา ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
เหตุอาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก*คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง ใหฟนบาง.
คนทั้งหลายเที่ยวไปในวิหารพบเห็นแลว พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง ใหฟนบาง เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดใชสตรีคฤหัสถใหนวดบาง ใหฟน
บางเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณีใชสตรี
คฤหัสถใหนวดบาง ใหฟนบาง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดใชสตรี*คฤหัสถใหนวดบาง ใหฟนบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๔๘. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุณีใด ยังสตรีคฤหัสถใหนวดก็ดี ใหฟนก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา สตรีคฤหัสถ ไดแกสตรีที่เรียกวาผูครองเรือน.
บทวา ใหนวด คือ ใหบีบ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหฟน คือ ใหขยํา ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
เหตุอาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
-----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๑
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๗๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายไมขอโอกาส นั่งบนอาสนะเบื้อง*หนาภิกษุ. ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดไมขอ
โอกาส นั่งบนอาสนะเบื้องหนาภิกษุเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีทั้งหลายไม
ขอโอกาส นั่งบนอาสนะเบื้องหนาภิกษุ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดไมขอโอกาส
นั่งบนอาสนะเบื้องหนาภิกษุเลา การกระทําของพวกนางนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๑๔๙. ๑๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมขอโอกาส นัง่ บนอาสนะเบื้องหนาภิกษุ เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๗๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
คําวา เบื้องหนาภิกษุ คือ ตรงหนาอุปสัมบันภิกษุ.
บทวา ไมขอโอกาส คือ ไมบอกกลาวกอน.
คําวา นั่งบนอาสนะ คือ โดยที่สุด แมนั่งบนพื้นดิน ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๗๔] ยังไมไดขอโอกาส ภิกษุณีสําคัญวา ยังไมไดขอโอกาส นั่งบนอาสนะ ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ยังไมไดขอโอกาส ภิกษุณีมีความสงสัย นั่งบนอาสนะ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยังไมไดขอโอกาส ภิกษุณีสําคัญวาขอโอกาสแลว นั่งบนอาสนะ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ขอโอกาสแลว ภิกษุณีสําคัญวา ยังไมไดขอโอกาส ตองอาบัติทุกกฏ.
ขอโอกาสแลว ภิกษุณีมีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ขอโอกาสแลว ภิกษุณีสําคัญวา ขอโอกาสแลว ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๗๕] ขอโอกาส นั่งบนอาสนะ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุจําเปน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ จบ.
------------------------

ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๒
เรื่องภิกษุณีหลายรูป
[๔๗๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายถามปญหากะภิกษุผูที่ตนยังไมได
ขอโอกาส ภิกษุทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดถามปญหา
กะภิกษุผูที่ตนยังมิไดขอโอกาสเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณีถามปญหา
กะภิกษุผูที่ตนยังไมไดขอโอกาส จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีจึงไดถามปญหา
กะภิกษุที่ตนยังมิไดขอโอกาสเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๕๐. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ถามปญหากะภิกษุผูที่ตนยังมิไดขอโอกาส เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๗๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ผูที่ตนยังมิไดขอโอกาส คือ ตนยังมิไดบอกกลาว.
บทวา ภิกษุ ไดแก อุปสัมบันภิกษุ.
คําวา ถามปญหา คือ ยังภิกษุใหทําโอกาสในพระสูตรแลวถามพระวินัย หรือพระ*อภิธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยังภิกษุใหทําโอกาสในพระวินัย แลวถามพระสูตร หรือพระอภิธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยังภิกษุใหทําโอกาสในพระอภิธรรม แลวถามพระสูตร หรือพระวินัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๗๘] ยังมิไดขอโอกาส ภิกษุณีสําคัญวา ยังมิไดขอโอกาส ถามปญหา ตองอาบัติ*ปาจิตตีย.
ยังมิไดขอโอกาส ภิกษุณีมีความสงสัย ถามปญหา ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยังมิไดขอโอกาส ภิกษุณีสําคัญวาขอโอกาสแลว ถามปญหา ตองอาบัติปาจิตตีย.

ทุกะทุกกฏ
ขอโอกาสแลว ภิกษุณีสําคัญวา ยังมิไดขอโอกาส ตองอาบัติทุกกฏ.
ขอโอกาสแลว ภิกษุณีมีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ขอโอกาสแลว ภิกษุณีสําคัญวาขอโอกาสแลว ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๗๙] ยังภิกษุใหทําโอกาสแลวถาม ๑ ยังภิกษุใหทําโอกาสไมเจาะจงแลวถามปญหาใน
ปฎกใดปฎกหนึ่ง ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.
-----------------------ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๓
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง
[๔๘๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งไมมีผารัดถัน เขาไปเพื่อบิณฑะในหมู
บาน ลมบาหมูพัดเวิกผาสังฆาฏิขึ้นที่ถนนนั้น. คนทั้งหลายไดสงเสียงวาถันและทองของแมเจาสวย
ภิกษุณีรูปนั้นถูกคนทั้งหลายเยาะเยยไดเปนผูเกอเขิน ครั้นนางไปถึงสํานักแลว ไดเลาเรือ่ งนั้นให
ภิกษุณีทั้งหลายฟง.
บรรดาภิกษุณีที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีจึงไมมี
ผารัดถัน เขาบานเลา.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีไมมีผารัดถัน
เขาบาน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุณีจึงไมมีผารัดถันเขา*บานเลา การกระทําของนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๑๕๑. ๑๓. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมมีผารัดถัน เขาบาน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุณีรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๘๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.

บทวา ไมมีผารัดถัน คือ ปราศจากผารัดนม.
ที่ชื่อวา ผารัดถัน ไดแก ผาที่ใชปกปดอวัยวะเบื้องต่ําตั้งแตรากขวัญลงมา เบื้องบน
ตั้งแตนาภีขึ้นไป.
คําวา เขาบาน คือ บานที่มีเครื่องลอม เดินเลยเครื่องลอม ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๔๘๒] มีจีวรถูกชิงไป ๑ มีจีวรหาย ๑ อาพาธ ๑ หลงลืมไป ๑ ไมรูตัว ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ฉัตตุปาหนวรรค สิกขาบทที่ ๑๓ จบ.
ปาจิตติยวรรค ที่ ๙ จบ ๑-.
บทสรุป
[๔๘๓] แมเจาทั้งหลาย ธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบท ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล
ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลาย ในธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบทนั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริ*สุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถาม
แมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวในธรรมคือปาจิตตีย
ทั้ง ๑๖๖ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
ปาจิตติยกัณฑ จบ.
----------@๑. วรรคที่ ๑๐ ถึงวรรคที่ ๑๖ มีวรรคละ ๑๐ สิกขาบท คือ มุสาวาทวรรคทิ ๑๐ มี ๑๐ สิกขาบท ภูตคาม
วรรคที่ ๑๑
@มี ๑๐ สิกขาบท โภชนวรรคที่ ๑๒ มี ๑๐ สิกขาบท จริตตวรรคที่ ๑๓ มี ๑๐ สิกขาบท โชติวรรคที่ ๑๔
มี ๑๐ สิกขาบท
@ทิฏฐิวรรคที่ ๑๕ มี ๑๐ สิกขาบท ธัมมิกวรรคที่ ๑๖ มี ๑๐ สิกขาบท รวมอีก ๗๐ สิกขาบท เปนอุภโต
บัญญัติ ผูปรารถนา
@พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในภิกขุวิภังคโนนเทอญ.
ปาฏิเทสนียกัณฑ
แมเจาทั้งหลาย อนึ่ง ธรรม คือปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทเหลานี้แลมาสูอุเทศ.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๔๘๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียขอเนยใสเขามาฉัน. คนทั้งหลาย
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอเนยใสเขามาฉันเลา อาหารที่
พรอมมูล ใครจะไมพอใจ อาหารที่อรอย ใครจะไมชอบ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอเนยใสเขามาฉันเลา ...

ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอเนยใสเขามาฉัน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
ขอเนยใสเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๒๒. ๑. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอเนยใสมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา
ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
[๔๘๕] ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. พวกภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณี
ผูอาพาธทั้งหลายวา แมเจายังพอทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?
ภิกษุณีอาพาธทั้งหลายตอบวา แมเจา เมื่อกอนพวกดิฉันขอเนยใสเขามาฉันได ดวยเหตุ
ที่ฉันเนยใสนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกียจอยูว า พระผูมีพระภาคทรง
หามเสียแลว จึงไมกลาขอ เพราะเหตุที่ไมไดฉันเนยใสนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงอนุญาตเนยใส
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธขอเนยใส
เขามาฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒๒๒. ๑. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมเปนไข ขอเนยใสมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดง
คืนวา แมเจา ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๘๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ไมเปนไข คือเวนเนยใสก็มีความผาสุก.

ที่ชื่อวา เปนไข คือ เวนเนยใสแลวไมมีความผาสุก.
ที่ชื่อวา เนยใส ไดแก เนยใสที่เกิดจากโคก็ดี ที่เกิดจากแพะก็ดี ที่เกิดจากกระบือก็ดี
หรือเนยใสแหงสัตวที่มีมังสะเปนกัปปยะ.
ภิกษุณีไมเปนไข ขอมาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไว
ดวยหมายใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาฏิเทสนียะ
[๔๘๗] ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอเนยใสมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข มีความสงสัย ขอเนยใสมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอเนยใสมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ทุกะทุกกฏ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๘๘] อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันเนยใสที่เหลือของภิกษุณี
ผูอาพาธ ๑ ฉันเนยใสของญาติ ๑ ฉันเนยใสของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนผูอื่น ๑ จายมา
ดวยทรัพยของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๑ จบ.
--------------------ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๔๘๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ํามันเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากัน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอน้ํามันเขามาฉันเลา อาหารที่พรอมมูล
ใครจะไมพอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอน้ํามันเขามาฉันเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอน้ํามันเขามาฉัน จริงหรือ?.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอ
น้ํามันเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๒๓. ๒. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอน้ํามันมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา
ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลายดวยประการฉะนี้
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
[๔๙๐] ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณี
ผูอาพาธทั้งหลายวา แมเจายังพออดทนอยูห รือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?.
ภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายตอบวา แมเจา เมื่อกอนพวกดิฉนั ขอน้ํามันเขามาฉันได ดวยเหตุ
ที่ฉันน้ํามันไดนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกียจอยูว า พระผูมีพระภาค
ทรงหามเสียแลว จึงไมกลาขอ เพราะเหตุที่ไมไดฉันน้ํามันนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงอนุญาตน้ํามัน
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธขอน้ํามัน
เขามาฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒๒๓. ๒. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมเปนไข ขอน้ํามันมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา
แมเจา ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๙๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ไมเปนไข คือ เวนน้ํามันก็มีความผาสุก.
ที่ชื่อวา เปนไข คือ เวนน้ํามันแลวไมมีความผาสุก.
ที่ชื่อวา น้ํามัน ไดแก น้ํามันที่สกัดจากงา น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดพันธุผักกาด น้ํามันที่
สกัดจากมะซาง น้ํามันที่สกัดจากเมล็ดละหุง น้ํามันที่สกัดจากเปลวสัตว.
ภิกษุณีไมเปนไข ขอมาเพื่อประโยชนตนเปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไวดวย

ตั้งใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาฏิเทสนียะ
[๔๙๒] ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอน้ํามันมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข มีความสงสัย ขอน้ํามันมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอน้ํามันมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ทุกะทุกกฏ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๙๓] อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันน้ํามันที่เหลือของภิกษุณี
ผูอาพาธ ๑ ฉันน้ํามันของญาติ ๑ ฉันน้ํามันของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนผูอื่น ๑ จายมา
ดวยทรัพยของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๒ จบ.
--------------------ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ
พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี
เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ําผึ้ง
เขามาฉัน. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอ
น้ําผึ้งเขามาฉันเลา อาหารที่พรอมมูล ใครจะไม
พอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติ
เตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอน้ําผึ้งเขามาฉันเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอน้ําผึ้งเขามาฉัน จริงหรือ?

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
ขอน้ําผึ้งเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๒๔. ๓. อนึ่ง ภิกษุณีใดขอน้ําผึ้งเขามาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา
ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณีผูอาพาธ
ทั้งหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?
ภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายตอบวา แมเจา เจาขา เมื่อกอนพวกดิฉันขอน้ําผึง้ เขามาฉันได
ดวยเหตุที่ฉันน้ําผึ้งนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกียจอยูว า พระผูมี
พระภาคทรงหามเสียแลว จึงไมกลาขอ เพราะเหตุที่ไมไดฉันน้ําผึ้งนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวก
ดิฉัน.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงอนุญาตน้ําผึ้ง
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธ ขอน้ําผึ้ง
มาฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒๒๔. ๓. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมเปนไข ขอน้ําผึ้งมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา แม
เจาดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ไมเปนไข คือ เวนน้ําผึ้งก็มีความผาสุก.
ที่ชื่อวา เปนไข คือ เวนน้ําผึ้งแลวไมมีความผาสุก.

ที่ชื่อวา น้ําผึ้ง ไดแกน้ําหวานที่สําเร็จจากแมลงผึ้ง.
ภิกษุณีไมเปนไข ขอมาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไวดวย
ตั้งใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาฏิเทสนียะ
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอน้ําผึ้งมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข มีความสงสัย ขอน้ําผึ้งมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอน้ําผึ้งมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ทุกะทุกกฏ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันน้ําผึ้งที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑
ฉันน้ําผึ้งของญาติ ๑ ฉันน้ําผึ้งของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนผูอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของ
ตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๓ จบ.
--------------------ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก*คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ําออยเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากัน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอน้ําออยเขามาฉันเลา อาหารที่พรอมมูล
ใครจะไมพอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอน้ําออยเขามาฉันเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอน้ําออยเขามาฉัน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
ขอน้ําออยเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม

เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๒๕. ๔. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอน้ําออยมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา
ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณี
ผูอาพาธทั้งหลายวา แมเจายังพออดทนอยูห รือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?
ภิกษุณีผูอาพาธทั้งหลายตอบวา แมเจา เจาขา เมื่อกอนพวกดิฉันขอน้ําออยเขามาฉันได
ดวยเหตุที่ฉันน้ําออยนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้พวกดิฉันรังเกียจอยูว า พระผูมีพระภาค
ทรงหามเสียแลว จึงไมกลาขอ เพราะเหตุที่ไมไดฉันน้ําออยนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตน้ําออย
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธขอน้ําออย
เขามาฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒๒๕. ๔. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมเปนไข ขอน้ําออยมาฉันภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา
แมเจา ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี ที่
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ไมเปนไข คือ เวนน้ําออยก็มีความผาสุก.
ที่ชื่อวา เปนไข คือ เวนน้ําออยแลวไมมีความผาสุก.
ที่ชื่อวา น้ําออย ไดแก น้ําหวานที่เกิดจากออย.
ภิกษุณีไมเปนไข ขอเขามาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมา รับประเคนไว
ดวยตั้งใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาฏิเทสนียะ

ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอน้ําออยมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข มีความสงสัย ขอน้ําออยมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอน้ําออยมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ทุกะทุกกฏ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันน้ําออยที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑
ฉันน้ําออยของญาติ ๑ ฉันน้ําออยของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนผูอื่น ๑ จายมาดวยทรัพย
ของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๔ จบ.
--------------------ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก*คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียขอปลาเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอปลาเขามาฉันเลา อาหารที่พรอมมูล ใครจะไม
พอใจ อาหารที่อรอย ใครจะไมชอบ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมัก
นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอปลาเขามาฉันเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอปลาเขามาฉัน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.

ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
ขอปลาเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๒๖. ๕. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอปลามาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา ดิฉัน
ตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณีอาพาธ
ทั้งหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?
ภิกษุณีอาพาธตอบวา แมเจา เมื่อกอนพวกดิฉันขอปลาเขามาฉัน ดวยเหตุที่ฉันปลานั้น
พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกียจอยูว า พระผูมีพระภาคทรงหามเสียแลว จึง
ไมกลาขอ เพราะเหตุที่ไมไดฉันปลานั้น ความผาสุกจึงไมมแี กพวกดิฉัน.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค.
ทรงอนุญาตปลา
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธขอปลาเขามา
ฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒๒๖. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมเปนไข ขอปลามาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา
แมเจา ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ไมเปนไข คือ เวนปลาก็มีความผาสุก.
ที่ชื่อวา เปนไข คือ เวนปลาแลวไมมีความผาสุก.
ที่ชื่อวา ปลา ไดแก สัตวที่เขาเรียกวาเกิดในน้ํา.
ภิกษุณีไมเปนไข ขอเขามาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไว

ดวยตั้งใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาฏิเทสนียะ
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอปลามาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข มีความสงสัย ขอปลามาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอปลามาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ทุกะทุกกฏ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันปลาที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑
ฉันปลาของญาติ ๑ ฉันปลาของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนผูอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๕ จบ.
------------------ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก*คหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียขอเนื้อเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอเนื้อเขาฉันเลา อาหารที่พรอมมูล ใครจะไม
พอใจ อาหารที่อรอย ใครจะไมชอบ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอเนื้อเขามาฉันเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอเนื้อเขามาฉัน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
ขอเนื้อเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-

พระบัญญัติ
๒๒๗. ๖. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอเนื้อมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา ดิฉัน
ตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปยะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณีอาพาธ
ทั้งหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?
ภิกษุณีอาพาธตอบวา แมเจา เมื่อกอนพวกดิฉันขอเนื้อเขามาฉันได ดวยเหตุที่ฉันเนื้อได
นั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกียจอยูว า พระผูมีพระภาคทรงหามเสียแลว
จึงไมกลาขอ เพราะเหตุที่ไมไดฉันเนื้อนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตเนื้อ
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธขอเนื้อ
เขามาฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒๒๗. ๖. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมเปนไข ขอเนื้อมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา
แมเจา ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ไมเปนไข คือ เวนเนื้อก็มีความผาสุก.
ที่ชื่อวา เปนไข คือ เวนเนื้อแลวไมมีความผาสุก.
ที่ชื่อวา เนื้อ ไดแก เนื้อสัตวที่มีมังสะเปนกัปปยะ.
ภิกษุณีไมเปนไข ขอเขามาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมา รับประเคนไว
ดวยตั้งใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาฏิเทสนียะ
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอเนื้อมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข มีความสงสัย ขอเนื้อมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.

ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอเนื้อมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ทุกะทุกกฎ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันเนื้อที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑
ฉันเนื้อของญาติ ๑ ฉันเนื้อของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนผูอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๖ จบ.
--------------------ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณ*ฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสดเขามาฉัน คนทั้งหลายพากัน
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอนมสดเขามาฉันเลา อาหารที่พรอมมูล
ใครจะไมพอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอนมสดเขามาฉันเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุณีฉัพพัคคีย
ขอนมสดเขามาฉัน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
ขอนมสดเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๒๘. ๗. อนึ่ง ภิกษุณี ขอนมสดมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา ดิฉัน
ตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.

เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณีผูอาพาธ
ทั้งหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?
ภิกษุณีอาพาธตอบวา แมเจา เจาขา เมื่อกอนพวกดิฉันขอนมสดเขามาฉันได ดวยเหตุที่ได
ฉันนมสดนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรง
หามเสียแลว จึงไมกลาขอ เพราะเหตุที่ไมไดฉันนมสดนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงอนุญาตนมสด
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธขอนมสด
เขามาฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒๒๘. ๗. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมเปนไข ขอนมสดมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา
แมเจา ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ไมเปนไข คือ เวนนมสด ก็มีความผาสุก.
ที่ชื่อวา เปนไข คือ เวนจากนมสดแลวไมมีความผาสุก.
ที่ชื่อวา นมสด ไดแก น้ํานมโค น้ํานมแพะ น้ํานมกระบือ หรือน้ํานมสัตวที่มีมังสะ
เปนกัปปยะ.
ภิกษุณีไมเปนไข ขอเขามาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไว
ดวยตั้งใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.

บทภาชนีย
ติกะปาฏิเทสนียะ
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอนมสดมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข มีความสงสัย ขอนมสดมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอนมสดมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ทุกะทุกกฏ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันนมสดที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ
๑ ฉันนมสดของญาติ ๑ ฉันนมสดของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนผูอื่น ๑ จายมาดวยทรัพย
ของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๗ จบ.
--------------------ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี
เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสมเขามาฉัน. คนทั้งหลายพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดขอนมสมเขามาฉันเลา อาหารที่พรอมมูล ใครจะ
ไมพอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบ.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอนมสมเขามาฉันเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุณี
ฉัพพัคคียขอนมสมเขามาฉัน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดขอ*นมสมเขามาฉันเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ

๒๒๙. ๘. อนึ่ง ภิกษุณีใด ขอนมสมมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดงคืนวา แมเจา
ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ
ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ. เหลาภิกษุณีผูพยาบาลไขไดถามภิกษุณีผูอาพาธ
ทั้งหลายวา แมเจายังพออดทนอยูหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?.
ภิกษุณีผูอาพาธตอบวา แมเจา เมื่อกอนพวกดิฉันขอนมสมเขามาฉันไดดวยเหตุที่ฉันนม*สมไดนั้น พวกดิฉันจึงมีความผาสุก แตบัดนี้ พวกดิฉันรังเกียจอยูว า พระผูมีพระภาคทรงหาม
เสียแลวจึงไมกลาขอ เพราะเหตุที่ไมไดฉันนมสมนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกดิฉัน.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงอนุญาตนมสม
พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธขอนมสม
เขามาฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลาย จงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒๒๙. ๘. ก. อนึ่ง ภิกษุณีใด ไมเปนไข ขอนมสมมาฉัน ภิกษุณีนั้นพึงแสดง
คืนวา แมเจา ดิฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนสัปปายะ ควรจะแสดงคืน ดิฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุณี ความวา ที่ชื่อวา ภิกษุณี เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุณี
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ไมเปนไข คือ เวนนมสมก็มีความผาสุก.
ที่ชื่อวา เปนไข คือ เวนนมสมแลวไมมีความผาสุก.
ที่ชื่อวา นมสม ไดแก นมสมของสัตวมีโคเปนตน เหลานั้นแล.
ภิกษุณีไมเปนไข ขอเขามาเพื่อประโยชนตน เปนทุกกฏในประโยค ไดมารับประเคนไว
ดวยตั้งใจวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาฏิเทสนียะ
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข มีความสงสัย ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีไมเปนไข สําคัญวาเปนไข ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.

ทุกะทุกกฏ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาไมเปนไข ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีเปนไข มีความสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีเปนไข สําคัญวาเปนไข ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
อาพาธ ๑ อาพาธขอไดมา หายอาพาธแลวจึงฉัน ๑ ฉันนมสมที่เหลือของภิกษุณีผูอาพาธ ๑
ฉันนมสมของญาติ ๑ ฉันนมสมของคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนผูอื่น ๑ จายมาดวยทรัพย
ของตน ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๘ จบ.
--------------------บทสรุป
[๔๙๔] แมเจาทั้งหลาย ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล
ขาพเจาขอถามแมเจาทั้งหลาย ในธรรม คือ ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทนั้นวา ทานทั้งหลายเปนผู
บริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจา
ขอถามแมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ทานทั้งหลายบริสุทธิ์แลวในธรรมคือ
ปาฏิเทสนียะทั้ง ๘ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
ปาฏิเทสนียกัณฑ จบ.
------------เสขิยกัณฑ
แมเจาทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคือเสขิยะเหลานี้แล มาสูอุเทศ
เสขิยะ สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๔๙๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เหลาภิกษุณีฉัพพัคคียนุงผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลัง
บาง. ชาวบานทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีทั้งหลายจึงไดนุงผาเลื้อย
หนาบาง เลื้อยหลังบาง ดุจดังสตรีคฤหัสถผบู ริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีฉัพพัคคียจึงไดนุงผาเลื้อยหนาบาง
เลื้อยหลังบางเลา ครั้นแลวไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขาววา พวกภิกษุณีฉัพพัคคียนุงผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบาง จริงหรือ?

ภิกษุทั้งหลายกราบวาทูล จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
นุงผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบางเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระบัญญัติ
๒๓๐. ๑. ภิกษุณีพึงทําความศึกษาวา เราจักนุงเปนปริมณฑล.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๙๖] ที่ชื่อวา นุงเปนปริมณฑล คือ ปดมณฑลสะดือ มณฑลเขา.
ภิกษุณีใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นุงผาเลือ้ ยหนาก็ดี เลื้อยหลังก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๙๗] ไมแกลง ๑ ไมตั้งใจ ๑ เผลอ ๑ อาพาธ ๑ มีเหตุขัดของ ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกา ๑ ไมตองอาบัติแล.
เสขิยะ สิกขาบทที่ ๑ จบ.
----------------ความยอ ๑เสขิยะ สิกขาบทที่ ๗๕
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย
[๔๙๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ*บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เหลาภิกษุณีฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง
บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีทั้งหลาย
จึงไดถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา เหมือนสตรีคฤหัสถผูบริโภคกามเลา.
ภิกษุณีทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุณีเหลาฉัพพัคคียจึงไดถายอุจจาระบาง
ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ําเลา ครั้นแลวไดแจงเรือ่ งนั้นแกภิกษุทั้งหลายๆ ไดกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขาววา พวกภิกษุณีฉัพพัคคีย ถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท

พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน พวกภิกษุณีฉัพพัคคียจึงได
ถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ําเลา การกระทําของพวกนางนั่น ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:@๑. เสขิยสิกขาบทตอไปนี้ ตั้งแตสิกขาบทที่ ๒๓๑.๒. ถึง ๓๐๓.๗๔ ทานมิไดจารึกไว เพราะเปนสา
ธารณ@*บัญญัติ พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในมหาวิภังคโนน เทอญ.
พระบัญญัติ
๓๐๔. ๗๕ ภิกษุณีพึงทําความศึกษาวา เราจักไมถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวน
เขฬะ ลงในน้ํา.
ก็แลสิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุณีทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีฉัพพัคคีย จบ.
ทรงอนุญาตแกภกิ ษุณีอาพาธ
[๔๙๙] ตอจากสมัยนั้นแล ภิกษุณีทั้งหลายอาพาธ รังเกียจที่จะถายอุจจาระบาง ปสสาวะ
บาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา. ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุณีผูอาพาธถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง ลง
ในน้ําได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุณีทั้งหลายจงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๓๐๔. ๗๕. ก. ภิกษุณีพึงทําความศึกษาวา เราไมเปนไข จักไมถายอุจจาระ ปสสาวะ
หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา.
เรื่องภิกษุณีอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๐๐] ภิกษุณีไมเปนไข ไมพึงถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา ภิกษุณีใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ ไมเปนไข ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา ตองอาบัติ*ทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๕๐๑] ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ถายลงบนบกแลวไหลลงน้ํา ๑ มีเหตุ
ขัดของ ๑ วิกลจริต ๑ มีจิตฟุงซาน ๑ ผูกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑ อาทิกัมมิกา ๑
ไมตองอาบัติแล.
เสขิยะ สิกขาบทที่ ๗๕ จบ.
บทสรุป
[๕๐๒] แมเจาทั้งหลาย ธรรมคือเสขิยะ ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล ขาพเจาขอถาม

แมเจาทั้งหลายในธรรมคือเสขิยะเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถาม
แมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลาย
เปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวในธรรมคือเสขิยะเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา
ทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
เสขิยกัณฑ จบ.
---------อธิกรณสมถกัณฑที่สุด
[๕๐๓] อนึง่ แมเจาทั้งหลาย ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ เหลานี้แล มาสูอุเทศ.
คือพึงใหสัมมุขาวินัย ๑ พึงใหสติวินัย ๑ พึงใหอมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ เยภุยยสิกา ๑
ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ เพื่อระงับอธิกรณที่เกิดแลวและเกิดแลว.
แมเจาทั้งหลาย ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล ขาพเจาขอถาม
แมเจาทั้งหลายในธรรมคืออธิกรณสมถะเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจา
ขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สามวา ทาน
ทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ แมเจาทั้งหลายบริสุทธิ์แลวในธรรมคือ อธิกรณสมถะเหลานี้ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
อธิกรณสมถกัณฑ จบ.
คํานิคม
[๕๐๔] แมเจาทั้งหลาย นิทานขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคือปาราชิก ๘ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๗ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคือปาจิตตีย ๑๖๖ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคือเสขิยะทั้งหลาย
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ประการ
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
สิกขาบทของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีเทานี้ มาในพระปาติโมกข นับเนื่องในพระ*ปาติโมกข มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน.
พวกเราทั้งหมดนี้แล พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาในพระ
ปาติโมกขนั้น เทอญ.
ภิกขุนีวิภังค จบ.
----------

