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เร่ืองภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ 
เร่ิมกออธกิรณ 

      [๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุพวกพระปณ- 
 *ฑุกะและพระโลหิตกะ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท 
 กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ไดเขาไปหาภิกษุพวกอ่ืนที่รวม 
 กอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณใน 
 สงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนีว้า ทานทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวก 
 ทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คง 
 แกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แมพวกผมก็จกัเปนฝกฝายของ 
 พวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว 
 ยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน แผกวางออกไป บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย 
 สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน 
 โพนทะนาวา ไฉนภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ จึงไดเปนผูกอความ 
 บาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ 
 ดวยตนเอง ไดเขาไปหาภิกษุพวกอ่ืนที่รวมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนี้วา 
 ทานทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง 
 เพราะพวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยา 
 กลัวเขาเลย แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธนีั้น ความบาดหมาง 
 ที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึน้ และทีเ่กิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน แผ 
 กวางออกไปเลา คร้ันแลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๒] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ 
 เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุพวกพระปณฑุกะและโลหิตกะ เปนผูกอความบาด 
 หมาง กอการทะเลาะ  กอการววิาท กอความอือ้ฉาว กออธกิรณในสงฆ ดวย 



 ตนเองไดเขาไปหาภิกษุพวกอ่ืนที่รวมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท 
 กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนีว้า ทานทั้งหลาย 
 ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทาน 
 เปนผูฉลาด เฉยีบแหลม คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แม 
 พวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธนีั้น ความบาดหมางที่ยังไมเกดิ 
 ยอมเกดิขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน แผกวางออกไป 
 จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ 
 โมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได 
 ไมควรทํา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดกอความบาดหมาง 
 กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง 
 ไดเขาไปหาภิกษุพวกอ่ืนที่รวมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการววิาท 
 กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนีว้า ทานทั้งหลาย 
 ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทาน 
 เปนผูฉลาด เฉยีบแหลม คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย 
 แมพวกผมก็จกัเปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยังไมเกิด 
 ยอมเกดิขึ้น และที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน แผกวางออกไป 
 เลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชมุชน 
 ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชมุชนที่เลือ่มใสแลว โดยที่แท 
 การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ยอมเปนไปเพ่ือความไมเลื่อมใสของผูที่ยัง 
 ไมเลื่อมใส และเพ่ือความเปนอยางอื่นของคนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ฯ 
                ทรงแสดงโทษและคุณแลวใหทําตัชชนียกรรม 
      [๓] คร้ันพระผูมีพระภาค ทรงติเตียนภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระ- 
 *โลหิตกะ โดยอเนกปริยายแลว จึงตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความ 
 เปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี 
 ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลีย้งงาย ความเปนคนบํารุงงาย 
 ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส 
 การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย แลวทรงทําธรรมีกถา 
 ที่สมควรแกเร่ืองนั้น ที่เหมาะสมแกเร่ืองนั้น แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับส่ังกะ 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงทําตัชชนียกรรมแก 



 ภิกษุพวกปณฑุกะและโลหิตกะ 
                         วิธีทําตัชชนียกรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลวิธทีําตัชชนียกรรม พึงทําอยางนี ้คือ ชั้นตน 
 พึงโจทภิกษุพวกพระปณฑุกะและโลหิตกะ คร้ันแลว พึงใหพวกเธอใหการ แลว 
 พึงปรับอาบัติ คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวย 
 ญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาทําตัชชนียกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะและ 
 พระโลหิตกะน้ี เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ 
 วิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ไดเขาไปหา 
 ภิกษุพวกอ่ืนที่รวมกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท 
 กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนีว้า ทาน 
 ทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําให 
 แข็งแรง เพราะพวกทานเปนผูฉลาด เฉยีบแหลม คงแกเรียน และ 
 สามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แมพวกผมกจ็ักเปนฝกฝายของพวก 
 ทาน โดยวิธีนัน้ ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และท่ีเกดิ 
 ขึ้นแลวยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน แผกวางออกไป ถาความพรอม 
 พร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะ 
 และพระโลหิตกะ นี่เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะและ 
 พระโลหิตกะน้ี เปนผูกอความบาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆ ดวย 
 ตนเองไดเขาไปหาภิกษุพวกอ่ืนที่รวมกอความบาดหมาง ... กออธิกรณ 
 ในสงฆดวยกัน แลวกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะ 
 พวกทาน พวกทานจงโตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทานเปน 
 ผูฉลาด เฉียบแหลม คงแกเรียนและสามารถกวาเขา อยากลวัเขา 
 เลย แมพวกผมก็จักเปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาด 
 หมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพ่ือความ 
 เพ่ิมพูน แผกวางออกไป สงฆทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะ 
 และพระโลหิตกะ การทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะ 
 และพระโลหิตกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะน้ี เปนผูกอความ 



 บาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ไดเขาไปหาภิกษุพวก 
 อื่นที่รวมกอความบาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว 
 อยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจง 
 โตตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทานเปนผูฉลาด เฉยีบแหลม 
 คงแกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แมพวกผมก็จัก 
 เปนฝกฝายของพวกทาน โดยวิธีนั้น ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอม 
 เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน แผกวางออก 
 ไป สงฆทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ 
 การทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้ 
 พึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะน้ี เปนผูกอความ 
 บาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆ ดวยตนเอง ไดเขาไปหาภิกษุพวก 
 อื่นที่รวมกอความบาดหมาง ... กออธิกรณในสงฆดวยกัน แลวกลาว 
 อยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผูนั้นอยาไดชนะพวกทาน พวกทานจงโต 
 ตอบถอยคําใหแข็งแรง เพราะพวกทานเปนผูฉลาด เฉียบแหลม คง 
 แกเรียน และสามารถกวาเขา อยากลัวเขาเลย แมพวกผมก็จกัเปน 
 ฝกฝายของพวกทาน โดยวิธนีัน้ ความบาดหมาง ทียังไมเกิดยอม 
 เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนไปเพ่ือความเพ่ิมพูน แผกวาง 
 ออกไป สงฆทาํตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ 
 การทําตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ ชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงพูด 
      ตัชชนียกรรม สงฆทําแลวแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและ 
 พระโลหิตกะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว 
 ดวยอยางนี้ ฯ 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถาม 
 กอนแลวทํา ๑ ไมทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 



 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง 
 อาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว 
 ทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทํา 
 โดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอน 
 แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมทําตามปฏิญาณ ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 



 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง 
 อาบัติ ๑ ธรรมโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติ 
 มิใชเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่ 
 แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม  ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจําเลยใหการ 
 กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม 
 เปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลว 
 ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 



 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ 
                   ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลวทํา ๑ 
 ทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา 
 เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม  เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย 
 ใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ 
 สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 



                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย 
 ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนา- 
 *คามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดย 
 ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ 



 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดย 
 ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัชชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                 ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ 
                      ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมือ่สงฆจํานง 
 จะพึงลงตัชชนียกรรมก็ได คอื เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ 
 วิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก 
 มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานง 
 จะพึงลงตัชชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอกี เมื่อสงฆ 
 จํานง จะพึงลงตัชชนียกรรมกไ็ด คือ เปนผูมศีีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมี 
 อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานง จะพึง 
 ลงตัชชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอกี เมื่อสงฆ 
 จํานง พึงลงตัชชนียกรรมก็ได คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน 
 พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานง จะพึง 
 ลงตัชชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่สงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อฉาว 



 กออธิกรณในสงฆ ๑ รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไม 
 สมควร ๑ รูปหนึ่งอยูคลุกคลกีบัคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานง พึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 นี้แล ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ 
 ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบัติในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานง พึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 นี้แล ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑ 
 รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานง พึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 นี้แล ฯ 
                     ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด จบ 
                    วัตร ๑๘ ขอ ในตัชชนียกรรม 
      [๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ตอง 
 ประพฤติโดยชอบ 
      วิธีประพฤติโดยชอบในตัชชนียกรรมนั้น ดังตอไปนี้:- 
      ๑. ไมพึงใหอุปสมบท 
      ๒. ไมพึงใหนิสัย 
      ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสัง่สอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      ๖. ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๙. ไมพึงติกรรม 
     ๑๐. ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
     ๑๑. ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 



     ๑๓. ไมพึงทําการไตสวน 
     ๑๔. ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
     ๑๕. ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
     ๑๖. ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
     ๑๗. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
     ๑๘. ไมพึงชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
                   วัตร ๑๘ ขอ ในตัชชนียกรรม จบ 
                   วัตรที่ควรระงับและไมควรระงับ 
      [๓๕] คร้ังนั้น สงฆไดลงตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและ 
 พระโลหิตกะแลว พวกน้ันถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ 
 หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได เขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวกลาวอยางนี้วา 
 อาวุโสทั้งหลาย พวกผมถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ไดประพฤติโดยชอบ 
 หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได พวกผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป ภิกษุทั้งหลาย 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับ 
 ตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกปณฑุกะและโลหิตกะ ฯ 
                  วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุผู 
 ประกอบดวยองค ๕ คือ 
      ๑. ใหอุปสมบท 
      ๒. ใหนิสัย 
      ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 ตัชชนียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุผูประกอบ 
 ดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ 
      ๑. ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น 
      ๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 



      ๔. ติกรรม 
      ๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 ตัชชนียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุ 
 ผูประกอบดวยองค ๘ คือ 
      ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ทําการไตสวน 
      ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. โจทภิกษุอื่น 
      ๗. ใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 ตัชชนียกรรม ฯ 
                วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ 
                   วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุผูประกอบ 
 ดวยองค ๕ คือ 
      ๑. ไมใหอุปสมบท 
      ๒. ไมใหนิสัย 
      ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แลว สงฆพึงระงับ 
 ตัชชนียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุผูประกอบ 
 ดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ 
      ๑. ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น 



      ๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ไมติกรรม 
      ๕. ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 ตัชชนียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุผูประกอบ 
 ดวยองค ๘ คือ 
      ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมทําการไตสวน 
      ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ไมยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. ไมโจทภิกษุอื่น 
      ๗. ไมใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ไมชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 ตัชชนียกรรม ฯ 
                 วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ 
                       วิธีระงับตัชชนียกรรม 
      [๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงระงับตัชชนียกรรมอยางนี้ คือ 
 ภิกษุพวกปณฑุกะและโลหิตกะนั้น พึงเขาไปหาสงฆหมผาอุตราสงคเฉวียงบา 
 ไหวเทาภิกษุทั้งหลายผูแกพรรษากวานั่งกระหยงประคองอญัชลี กลาวคําขอระงับ 
 กรรมน้ันอยางนี้วาดังนี้ 
                      คําขอระงับตัชชนียกรรม 
      ทานเจาขา ขาพเจาทั้งหลาย ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลวไดประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขาพเจาทั้งหลายขอระงับตัชชนียกรรม 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม 
 วาจา วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาระงับตัชชนียกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะ 



 และพระโลหิตกะน้ี ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ 
 หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ีขอระงบัตัชชนียกรรม ถา 
 ความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับตัชชนียกรรม แก 
 ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะ 
 และพระโลหิตกะน้ี ถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ 
 หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ีขอระงบัตัชชนียกรรม สงฆ 
 ระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ การ 
 ระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจง 
 ฟงขาพเจา ... การระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุพวกพระปณฑุกะและ 
 พระโลหิตกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะน้ี ถูกสงฆลง 
 ตัชชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได 
 บัดน้ีขอระงับตัชชนียกรรม สงฆระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุพวก 
 พระปณฑุกะและพระโลหิตกะ การระงับตัชชนียกรรม แกภิกษุพวก 
 พระปณฑุกะและโลหิตกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ตัชชนียกรรมอันสงฆระงบัแลว แกภิกษุพวกพระปณฑุกะ 
 และพระโลหิตกะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว 
 ดวยอยางนี้ ฯ 
                       ตัชชนียกรรม ที่ ๑ จบ 
                         นิยสกรรม ที่ ๒ 
                        เร่ืองพระเสยยสกะ 
      [๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระเสยยสกะเปนพาล ไมฉลาด ม ี
 อาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกบัคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร 
 ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู 
 บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนเลา 
 ทานพระเสยยสกะจึงไดเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร 
 อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายให 



 ปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยูเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๔๔] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุ 
 เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุเสยยสกะเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท 
 ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ปกตัตตะ 
 ภิกษุทั้งหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      ผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆ- 
 *บุรุษน้ันนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกจิของสมณะ ใชไมได ไมควรทาํ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษน้ัน จึงไดเปนพาล ไมฉลาด 
 มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลกีับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไม 
 สมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต 
 อัพภานอยูเลา การกระทําของโมฆบุรุษน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 
 ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนทีเ่ลื่อมใสแลว ... คร้ัน 
 แลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น 
 แล สงฆจงทํานิยสกรรมแกภิกษุเสยยสกะ คอื ใหกลับถือนิสัยอีก 
                         วิธีทํานิยสกรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงทํานิยสกรรมอยางนี้ คือชัน้ตนพึงโจท 
 ภิกษุเสยยสกะ คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ คร้ันแลวภิกษุผู 
 ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                      กรรมวาจาทํานิยสกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะผูนี้เปนพาล 
 ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ 
 ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส 
 ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
 ถึงที่แลว สงฆพึงทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัย 
 อีก นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะผูนี้เปนพาล 
 ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ 
 ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส 



 ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภานอยู สงฆทํานิยสกรรมแก 
 พระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก การทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ 
 คือ ใหกลับถือนิสัยอีก ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา พระเสยยสกะผูนีเ้ปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท 
 ไมสมควร อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ทั้งที่ 
 ปกตัตตะภิกษุทั้งหลายใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต 
 อัพภานอยู สงฆทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก 
 การทํานิยสกรรมแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับถือนิสัยอีก ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ของสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ... ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงพูด 
      นิยสกรรม อันสงฆทําแลวแกพระเสยยสกะ คือ ใหกลับ 
 ถือนิสัยอีก ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวย 
 อยางนี้ ฯ 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอน 
 แลวทํา ๑ ไมทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง 
 อาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ 



 ไมใหจําเลยใหการแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือไมสอบถามกอนแลว 
 ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม 
 เปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือไมทําตามปฏิญาณ ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง 
 อาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม 
 เปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
                           หมวดที่ ๘ 
      [๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิ 
 ใชเทสนาคามนิี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม 
 เปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 



                           หมวดที่ ๙ 
      [๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่ 
 แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว 
 ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม 
 เปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจําเลยใหการ 
 กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม 
 เปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลว 
 ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไม 
 เปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ 
                     -------------------- 
                   ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลว 
 ทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 



                           หมวดที่ ๒ 
      [๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา 
 เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่ยังไมไดแสดง ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ให 
 จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ 
 สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย 
 ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา 



 โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปน 
 เทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไมได 
 แสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทํา 
 โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลว 
 ทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทํา 
 โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นิยสกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 



                 ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ 
                     ------------------ 
                      ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมื่อสงฆจํานงจะพึง 
 ลงนิยสกรรมกไ็ด คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท 
 กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มี 
 มรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง 
 ลงนิยสกรรมกไ็ด ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอกี เมื่อ 
 สงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมี 
 อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง 
 ลงนิยสกรรมกไ็ด 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอกี เมื่อสงฆ 
 จํานงจะพึงลงนิยสกรรมก็ได คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน 
 พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง 
 ลงนิยสกรรมกไ็ด ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท กอความอื้อ 
 ฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาท 
 ไมสมควร ๑ รูปหนึ่งอยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอนัไมสมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 นี้แล ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ 
 ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 นี้แล ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม ๑ 
 รูปหน่ึงกลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงนิยสกรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 นี้แล ฯ 
                     ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด จบ 
                      วัตร ๑๘ ขอ ในนิยสกรรม 
      [๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลวตองประพฤติ 
 โดยชอบ 
      วิธีประพฤติโดยชอบในนิยสกรรมนั้น ดังตอไปนี้:- 
      ๑. ไมพึงใหอุปสมบท 
      ๒. ไมพึงใหนิสัย 
      ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสัง่สอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      ๖. ถูกสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๙. ไมพึงติกรรม 
     ๑๐. ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
     ๑๑. ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๓. ไมพึงทําการไตสวน 
     ๑๔. ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
     ๑๕. ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
     ๑๖. ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
     ๑๗. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
     ๑๘. ไมพึงชวยภิกษุตอภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
                    วัตร ๑๘ ขอ ในนิยสกรรม จบ 
                   วัตรที่ควรระงับและไมควรระงับ 



      [๗๖] คร้ังนั้น สงฆไดลงนยิสกรรมแกพระเสยยสกะแลว คือ ให 
 กลับถือนิสัยอีก เธอถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ซองเสพ คบหา นั่งใกลกัลยาณมิตร 
 ขอใหแนะนํา ไตถาม ไดเปนพหูสูต ช่ําชอง ในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย 
 ทรงมาติกา เปนผูฉลาด เฉยีบแหลม มีปญญา เปนลัชชี มีความรังเกียจ ใครตอ 
 สิกขา เธอประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได เขาไปหาภิกษุ 
 ทั้งหลายแลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆลงนยิสกรรมแลวได 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได ผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป 
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๗๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นสงฆจง 
 ระงับนิยสกรรมแกภิกษุเสยยสกะ 
                  วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบดวย 
 องค ๕ คือ 
      ๑. ใหอุปสมบท 
      ๒. ใหนิสัย 
      ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 นิยสกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบ 
 ดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ 
      ๑. ถูกสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น 
      ๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ติกรรม 
      ๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 นิยสกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบ 



 ดวยองค ๘ คือ 
      ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ทําการไตสวน 
      ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. โจทภิกษุอื่น 
      ๗. ใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 นิยสกรรม ฯ 
                วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ 
                         ------------ 
                   วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบดวย 
 องค ๕ คือ 
      ๑. ไมใหอุปสมบท 
      ๒. ไมใหนิสัย 
      ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 นิยสกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบดวย 
 องค ๕ แมอื่นอีก คือ 
      ๑. ถูกสงฆลงนิยสกรรมเพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น 
      ๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ไมติกรรม 
      ๕. ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับนิยสกรรม ฯ 



                           หมวดที่ ๓ 
      [๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับนิยสกรรมแกภิกษุผูประกอบดวย 
 องค ๘ คือ 
      ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมทําการไตสวน 
      ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ไมยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. ไมโจทภิกษุอื่น 
      ๗. ไมใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 นิยสกรรม ฯ 
                 วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด จบ 
                        ------------- 
                        วิธีระงับนิยสกรรม 
      [๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงระงับนิยสกรรมอยางนี้ คือ ภิกษุ 
 เสยยสกะนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแก 
 พรรษากวา นั่งกระหยงประคองอัญชลีแลวกลาวคําขอระงับนิยสกรรมนั้นอยางนี ้
 วาดังนี้:- 
                       คําขอระงับนิยสกรรม 
      ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หาย 
 เยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขาพเจาขอระงับนิยสกรรม 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาระงับนิยสกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะรูปน้ี ถูกสงฆ 
 ลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได 
 บัดน้ีขอระงับนิยสกรรม ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 ระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ นี่เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระเสยยสกะรูปน้ี ถูกสงฆ 
 ลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได 



 บัดน้ีขอระงับนิยสกรรม สงฆระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ การ 
 ระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปน 
 ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา พระเสยยสกะรูปน้ี ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติโดย 
 ชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ีขอระงับนิยสกรรม สงฆ 
 ระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา พระเสยยสกะรูปน้ี ถูกสงฆลงนิยสกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ีขอระงับนิยสกรรม 
 สงฆระงับนิยสกรรมแกพระเสยยสกะ การระงับนิยสกรรมแกพระ 
 เสยยสกะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      นิยสกรรมอันสงฆระงับแลวแกพระเสยยสกะ ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                         จบนิยสกรรม ที่ ๒ 
                          --------- 
                        ปพพาชนียกรรม ที่ ๓ 
                 เร่ืองภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปนุัพพสุกะ 
      [๘๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพวกอัสสชิและปุพพสุกะ เปนเจาถ่ิน 
 ในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชีเลวทราม ภิกษุพวกน้ันประพฤติอนาจารเห็นปาน 
 ดังนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง ใชใหผูอื่น 
 รดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง ใชให 
 ผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียงกาน 
 เองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไม 
 พุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไม 
 พวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ใชใหผูอื่น 
 ทําบาง ภิกษุพวกนั้นนําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงมาลัยตอกาน นําไปเอง 
 บาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง 
 ซ่ึงดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพุม นําไปเองบาง ใชให 
 ผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพวง 



 นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมแผงสําหรับประดับอก เพ่ือกุลสตรี 
 เพ่ือกุลธิดา เพ่ือกุมารีแหงตระกูล เพ่ือสะใภแหงตระกูล เพ่ือกุลทาสี ภิกษุ 
 พวกน้ันฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง ดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง นัง่บน 
 อาสนะอันเดียวกันบาง นอนบนเตียงอันเดยีวกันบาง นอนรวมเคร่ืองลาดอนัเดียว 
 กันบาง นอนคลุมผาหมผืนเดยีวกันบาง นอนรวมเคร่ืองลาดและคลุมผาหมรวม 
 กันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา กุมารีแหงตระกูล สะใภแหงตระกูล กุลทาส ี
 ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทดัทรงดอกไมของหอมและเครือ่งลูบไล 
 บาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง 
 ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคมกับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง 
 ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ขับรองกับหญิงขับรองบาง ประโคมกับหญิงขับรองบาง 
 เตนรํากับหญิงขับรองบาง ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง 
 ประโคมกับหญิงประโคมบาง เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง 
 ขับรองกับหญิงเตนรําบาง ประโคมกับหญิงเตนรําบาง  เตนรํากับหญิงเตนรําบาง 
 เลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง เลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง เลนหมากเกบ็บาง 
 เลนชิงนางบาง เลนหมากไหวบาง เลนโยนบวงบาง เลนไมห่ึงบาง เลนฟาดให 
 เปนรูปตางๆ บาง เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง เลน 
 หกคะเมนบาง เลนไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง เลนรถนอยๆ บาง 
 เลนธนูนอยๆ บาง เลนเขียนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลยีนคนพิการบาง 
 หัดขี่ชางบาง หัดขี่มาบาง หัดขี่รถบาง หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่ง 
 ผลัดชางบาง วิ่งผลัดมาบาง วิง่ผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผวิปากบาง 
 ปรบมือบาง ปล้ํากันบาง ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรําแลว 
 พูดกับหญิงฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้ ดังนี้บาง ใหการ 
 คํานับบาง ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง ฯ 
                     อุบาสกเลาเร่ืองใหพระฟง 
      [๘๕] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาในแควนกาสี เดินทาง 
 ไปพระนครสาวัตถี เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค ถึงชนบทกิฏาคีรีแลว คร้ันเวลาเชา 
 ภิกษุนั้นครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชนบทกิฏาคีรี มีอาการ 
 เดินไป ถอยกลบั แลเหลียว คูแขน เหยียดแขน นาเลื่อมใส มีจกัษุทอดลง 
 สมบูรณดวยอิริยาบถ 
      คนทั้งหลายเห็นภิกษุรูปน้ัน แลวพูดอยางนี้วา ภิกษุรูปน้ีเปนใคร ดูคลายคน 
 ไมคอยมีกําลัง เหมือนคนออนแอ เหมือนคนมีหนาสยิ้ว ใครเลาจักถวายบิณฑะ 
 แกทานผูเขาไปเที่ยวบิณฑบาตรูปน้ี สวนพระผูเปนเจาเหลาพระอัสสชิ และพระ 
 ปุนัพพสุกะของพวกเรา เปนผูออนโยน พูดจาไพเราะ ออนหวาน ยิ้มแยมกอน 



 มักพูดวา มาเถิด มาดีแลว มีหนาไมสยิ้ว มีหนาชื่นบาน มักพูดกอน ใครๆ ก็ 
 ตองถวายบิณฑะแกทานเลาน้ัน 
      อุบาสกคนหนึ่งไดแลเห็นภิกษุรูปน้ัน กําลังเที่ยวบิณฑบาตอยูในชนบท 
 กิฏาคีรี คร้ันแลวจึงเขาไปหาภิกษุรูปน้ัน กราบเรียนถามภิกษุรูปน้ันวา พระคุณเจา 
 ไดบิณฑะบางไหม ขอรับ 
      ภิกษุรูปน้ันตอบวา ยังไมไดบิณฑะเลย จะ 
      อุบาสกกลาวอาราธนาวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําภิกษุรูปน้ัน 
 ไปเรือน นิมนตใหฉันแลวเรียนถามวา พระคุณเจาจักไปที่ไหน ขอรับ 
      ภิ. อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค 
      อุ. ถาเชนนั้น ขอพระคุณเจา จงกราบถวายบังคมพระบาทยุคลของ 
 พระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และขอจงกราบทูลตามถอยคําของผมอยางนีว้า 
 พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรีโทรม ภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะ 
 เปนเจาถ่ินในชนบทกิฏาคีรี เปนภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจาร 
 เห็นปานดังนี้ คือ ปลูกตนไมดอกเองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง รดน้ําเองบาง 
 ใชใหผูอื่นรดบาง เก็บดอกไมเองบาง ใชใหผูอื่นเก็บบาง รอยกรองดอกไมเองบาง 
 ใชใหผูอื่นรอยกรองบาง ทํามาลัยตอกานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํามาลัยเรียง 
 กานเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมชอเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไม 
 พุมเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมเทริดเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทํา 
 ดอกไมพวงเองบาง ใชใหผูอื่นทําบาง ทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง 
 ใชใหผูอื่นทําบาง ภิกษุพวกน้ันนําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงมาลัยตอกาน 
 นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงมาลัยเรียงกาน นําไปเองบาง ใชใหผูอื่น 
 นําไปบาง ซ่ึงดอกไมชอ นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพุม 
 นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมเทริด นําไปเองบาง ใชใหผูอื่น 
 นําไปบาง ซ่ึงดอกไมพวง นําไปเองบาง ใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมแผง 
 สําหรับประดับอก เพ่ือกุลสตรี เพ่ือกุลธิดา เพ่ือกุมารีแหงตระกูล เพ่ือสะใภ 
 แหงตระกูล เพ่ือกุลทาสี ภิกษุพวกน้ันฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง ดื่มน้ํา 
 ในขันใบเดียวกันบาง นั่งบนอาสนะอันเดียวกันบาง นอนบนเตียงอันเดียวกันบาง 
 นอนรวมเคร่ืองลาดอันเดียวกนับาง นอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง นอนรวม 
 เคร่ืองลาดและคลุมผาหมรวมกันบาง กับกุลสตรี กุลธิดา กุมารีแหงตระกูล 
 สะใภแหงตระกูล กุลทาสี ฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ดื่มน้ําเมาบาง ทัดทรง 
 ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไลบาง ฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง 
 เตนรําบาง ฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ประโคม 
 กับหญิงฟอนรําบาง เตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ขับรอง 



 กับหญิงขับรองบาง ประโคมกับหญิงขับรองบาง เตนรํากับหญิงขับรองบาง ฟอนรํา 
 กับหญิงประโคมบาง ขับรองกับหญิงประโคมบาง  ประโคมกับหญิงประโคมบาง 
 เตนรํากับหญิงประโคมบาง ฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ขับรองกับหญิงเตนรําบาง 
 ประโคมกับหญิงเตนรําบาง  เตนรํากับหญิงเตนรําบาง เลนหมากรุกแถวละแปดตา 
 บาง เลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง เลนหมากเก็บบาง เลนชิงนางบาง เลน 
 หมากไหวบาง เลนโยนบวงบาง เลนไมห่ึงบาง เลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง 
 เลนสะกาบาง เลนเปาใบไมบาง เลนไถนอยๆ บาง เลนหกคะเมนบาง เลน 
 ไมกังหันบาง เลนตวงทรายดวยใบไมบาง เลนรถนอยๆ บาง เลนธนูนอยๆ บาง 
 เลนเขยีนทายบาง เลนทายใจบาง เลนเลียนคนพิการบาง หัดขี่ชางบาง หัด 
 ขี่มาบาง หัดขี่รถบาง หัดยิงธนูบาง หัดเพลงอาวุธบาง วิ่งผลัดชางบาง วิ่งผลัด 
 มาบาง วิ่งผลัดรถบาง วิ่งขับกันบาง วิ่งเปยวกันบาง ผิวปากบาง ปรบมือบาง 
 ปล้ํากันบาง ชกมวยกันบาง ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานเตนรํา แลวพูดกับ 
 หญิงฟอนรําอยางนี้วา นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้ ดังนี้บาง ใหการคํานับบาง 
 ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง เมื่อกอนชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี ้
 เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดน้ีทายกทายกิา 
 ไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง 
 พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส พระผูมีพระภาคพึงสง 
 ภิกษุทั้งหลายไปสูชนบทกิฏาคีรีเถิด เพ่ือวัดในชนบทกิฏาคีรีนี้จะพึงต้ังมั่นอยู 
      ภิกษุรูปน้ันรับคําของอุบาสกน้ันแลว ลุกจากอาสนะหลกีไปโดยทาง 
 พระนครสาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก 
 คหบดี โดยลําดับ เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวน่ัง 
 ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
                          พุทธประเพณี 
      [๘๖] ก็การที่พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระ 
 อาคันตุกะทั้งหลาย นั่นเปนพุทธประเพณ ี
                          ทรงปฏิสันถาร 
      ลําดับน้ันพระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุรูปน้ันวา ดูกรภิกษุ รางกาย 
 ของเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ เธอเดินทางมามีความลําบาก 
 นอยหรือ และเธอมาจากไหน 
      ภิกษุรูปน้ันกราบทูลวา ขาพระพุทธเจายังพอทนได พระพุทธเจาขา 
 ยังพอใหเปนไปได พระพุทธเจาขา และขาพระพุทธเจาเดินทางมา มีความ 
 ลําบากเล็กนอย ขาพระพุทธเจาจําพรรษาในแควนกาสีแลว เมื่อจะมายังพระนคร 
 สาวัตถี เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค ไดผานชนบทกิฏาคีรี พระพุทธเจาขา คร้ัน 



 เวลาเชา ขาพระพุทธเจาครองอันตรวาสก ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังชนบท 
 กิฏาคีรี อุบาสกคนหนึ่ง ไดแลเห็นขาพระพุทธเจากําลังเทีย่วบิณฑบาตอยูใน 
 ชนบทกิฏาคีรี คร้ันแลวไดเขาไปหาขาพระพุทธเจา กราบไหวขาพระพุทธเจาแลว 
 ถามวา ทานไดบิณฑะบางไหม ขอรับ ขาพระพุทธเจาตอบวา ยังไมไดบิณฑะ 
 เลยจะ เขาพูดวา นิมนตไปเรือนผมเถิด ขอรับ แลวนําขาพระพุทธเจาไปเรือน 
 ใหฉันแลวถามวา พระคุณเจาจักไปที่ไหน ขอรับ ขาพระพุทธเจาตอบวา จัก 
 ไปพระนครสาวัตถี เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคจะ เขาพูดวา ทานขอรับ ถาเชนนั้น 
 ขอทานจงกราบถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมีพระภาค ดวยเศียรเกลา และ 
 ขอจงกราบทูลตามถอยคําของกระผมอยางนีว้า พระพุทธเจาขา วัดในชนบทกิฏาคีรี 
 โทรม ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเปนเจาถ่ินในชนบทกิฏาคีรี เปน 
 ภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเห็นปานนี้ คือ ปลูกตนไมดอก 
 เองบาง ใชใหผูอื่นปลูกบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง เมื่อกอน 
 ชาวบานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขาไมศรัทธาไมเลื่อมใสแลว แมทาน 
 ประจําของสงฆกอนๆ บัดน้ีทายกทายกิาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนที่รัก 
 ยอมหลีกเลีย่งไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาขอ 
 ประทานพระวโรกาส พระองคควรสงภิกษุทั้งหลายไปสูชนบทกิฏาคีรี เพ่ือวัด 
 ในชนบทกิฏาคีรีนี้ จะพึงต้ังมั่นอยู ดังนี้ ขาพระพุทธเจามาจากชนบทกิฏาคีรีนั้น 
 พระพุทธเจาขา ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๘๗] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุ 
 เปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ขาววา ภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะ เปนเจาถ่ินในชนบทกิฏาคีรี เปน 
 ภิกษุอลัชชี เลวทราม พวกเธอประพฤติอนาจารเห็นปานดังนี้ คือ ปลูกตนไมดอก 
 เองบาง ใชผูอืน่ปลูกบาง ... ประพฤติอนาจารมีอยางตางๆ บาง เมื่อกอนชาว 
 บานยังมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดีย๋วนี้เขาไมศรัทธาไมเลือ่มใสแลว แมทานประจํา 
 ของสงฆกอนๆ บัดน้ีทายกทายกิาไดตัดขาดแลว ภิกษุมีศีลเปนที่รักยอมหลีก 
 เลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครอง ดังนี้ จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ 
 โมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได 
 ไมควรทํา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดประพฤติอนาจาร 



 เห็นปานดังนี้ คือ ไดปลูกตนไมดอกเองบาง ไดใชใหผูอื่นปลกูบาง ไดรดน้ํา 
 เองบาง ไดใชใหผูอื่นรดบาง ไดเก็บดอกไมเองบาง ไดใชใหผูอื่นเก็บบาง ได 
 รอยกรองดอกไมเองบาง ไดใชใหผูอื่นรอยกรองบาง ไดทํามาลัยตอกานเองบาง 
 ไดใชใหผูอื่นทาํบาง ไดทํามาลยัเรียงกานเองบาง ไดใชใหผูอื่นทําบาง ไดทํา 
 ดอกไมชอเองบาง ไดใชใหผูอื่นทําบาง ไดทําดอกไมพุมเองบาง ไดใชใหผูอื่น 
 ทําบาง ไดทําดอกไมเทริดเองบาง ไดใชใหผูอื่นทําบาง ไดทําดอกไมพวงเองบาง 
 ไดใชใหผูอื่นทาํบาง ไดทําดอกไมแผงสําหรับประดับอกเองบาง ไดใชใหผูอื่น 
 ทําบาง พวกเธอไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงมาลัยตอกาน ไดนํา 
 ไปเองบาง ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงมาลัยเรียงกาน ไดนําไปเองบาง ไดใชให 
 ผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมชอ ไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึง 
 ดอกไมพุม ไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมเทริด 
 ไดนําไปเองบาง ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมพวง ไดนาํไปเอง 
 บาง ไดใชใหผูอื่นนําไปบาง ซ่ึงดอกไมแผงสําหรับประดับอก เพ่ือกุลสตรี 
 เพ่ือกุลธิดา เพ่ือกุมารีแหงตระกูล เพ่ือสะใภแหงตระกูล เพ่ือกุลทาสี พวก 
 เธอไดฉันอาหารในภาชนะอันเดียวกันบาง ไดดื่มน้ําในขันใบเดียวกันบาง ไดนั่ง 
 บนอาสนะอันเดียวกันบาง ไดนอนบนเตียงอนัเดียวกันบาง ไดนอนรวมเคร่ืองลาด 
 อันเดียวกันบาง ไดนอนคลุมผาหมผืนเดียวกันบาง ไดนอนรวมเคร่ืองลาดและ 
 คลุมผาหมรวมกันบางกับกุลสตรี กุลธิดา กุมารีแหงตระกูล สะใภแหงตระกูล 
 กุลทาสี ไดฉันอาหารในเวลาวิกาลบาง ไดดื่มน้ําเมาบาง ไดทดัทรงดอกไมของหอม 
 และเคร่ืองลูบไลบาง ไดฟอนรําบาง ไดขับรองบาง ไดประโคมบาง ไดเตนรําบาง 
 ไดฟอนรํากับหญิงฟอนรําบาง ไดขับรองกับหญิงฟอนรําบาง ไดประโคมกบัหญิงฟอน 
 รําบาง ไดเตนรํากับหญิงฟอนรําบาง ไดฟอนรํากับหญิงขับรองบาง ไดขับรองกับหญิง 
 ขับรองบาง ไดประโคมกับหญิงขับรองบาง ไดเตนรํากับหญิงขับรองบาง ได 
 ฟอนรํากับหญิงประโคมบาง ไดขับรองกับหญิงประโคมบาง ไดประโคมกบัหญิง 
 ประโคมบาง ไดเตนรํากับหญิงประโคมบาง ไดฟอนรํากับหญิงเตนรําบาง ไดขับ 
 รองกับหญิงเตนรําบาง ไดประโคมกับหญิงเตนรําบาง ไดเตนรํากับหญิงเตนรําบาง 
 ไดเลนหมากรุกแถวละแปดตาบาง ไดเลนหมากรุกแถวละสิบตาบาง ไดเลน 
 หมากเก็บบาง ไดเลนชิงนางบาง ไดเลนหมากไหวบาง ไดเลนโยนหวงบาง 
 ไดเลนไมห่ึงบาง ไดเลนฟาดใหเปนรูปตางๆ บาง ไดเลนสะกาบาง ไดเลน 
 เปาใบไมบาง ไดเลนไถนอยๆ บาง ไดเลนหกคะเมนบาง ไดเลนไมกังหันบาง 
 ไดเลนตวงทรายดวยใบไมบาง ไดเลนรถนอยๆ บาง ไดเลนธนูนอยๆ บาง 
 ไดเลนเขียนทายบาง ไดเลนทายใจบาง ไดเลนเลียนคนพิการบาง ไดหัดขี่ชาง 
 บาง ไดหัดขี่มาบาง ไดหัดขี่รถบาง ไดหัดยิงธนูบาง ไดหัดเพลงอาวุธบาง 



 ไดวิ่งผลัดชางบาง ไดวิ่งผลัดมาบาง ไดวิ่งผลัดรถบาง ไดวิ่งขับกันบาง ไดวิ่ง 
 เปยวกันบาง ไดผิวปากบาง ไดปรบมือบาง ไดปล้ํากันบาง ไดชกมวยกันบาง 
 ปูลาดผาสังฆาฏิ ณ กลางสถานที่เตนรําแลว ไดพูดกับหญิงฟอนรําอยางนี้วา 
 นองหญิง เธอจงฟอนรํา ณ ที่นี้ ดังนี้บาง ไดใหการคํานับบาง ไดประพฤติ 
 อนาจารมีอยางตางๆ บาง เมื่อกอนชาวบานยงัมีศรัทธาเลื่อมใส แตเดี๋ยวนี้เขา 
 ไมศรัทธาไมเลือ่มใสแลว แมทานประจําของสงฆกอนๆ บัดน้ีทายกทายิกาได 
 ตัดขาดแลว ภิกษุผูมีศีลเปนทีรั่กยอมหลีกเลี่ยงไป ภิกษุเลวทรามอยูครองเลา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพ่ือ 
 ความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส ... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา รับส่ัง 
 กะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะวา ไปเถิด สารีบุตรและโมคคัลลานะ พวกเธอ 
 ไปถึงชนบทกิฏาคีรีแลวจงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกอัสสชิ และปุนัพพสุกะ 
 จากชนบทกิฏาคีรี เพราะภิกษุพวกน้ันเปนสัทธิวิหาริกของพวกเธอ 
      พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะกราบทูลถามวา พวกขาพระพุทธเจา 
 จะทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนพัพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี 
 ไดดวยวิธีไร เพราะภิกษุพวกนั้นดุราย หยาบคาย พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตรและโมคคัลลานะ ถาเชนนั้นพวก 
 เธอจงไปพรอมดวยภิกษุหลายๆ รูป 
      พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะกราบทูลรับสนองพระผูมีพระภาควา 
 อยางนั้นพระพุทธเจาขา ฯ 
                        วิธีทําปพพาชนียกรรม 
      [๘๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลปพพาชนียกรรม 
 พึงทําอยางนี้ คือ พึงโจทภิกษุพวกอัสสชิและปุนัพพสุกะกอน คร้ันแลวพึงให 
 พวกเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ คร้ันแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึง 
 ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาทําปพพาชนียกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและ 
 พระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลว 
 ทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย 
 เขาไดยนิอยูดวย และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว 
 เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่ 
 แลว สงฆพึงทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพ- 
 *พสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ 
 ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี นี้เปนญัตติ 



      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและ 
 พระปุนัพพสุกะเหลานี้เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลว 
 ทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุเหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย 
 เขาไดยนิอยูดวย และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว 
 เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุ 
 พวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระ 
 อัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี การทําปพพา- 
 *ชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปนุัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรี 
 วา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้เปนผูประทุษ 
 รายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความประพฤติเลวทรามของภิกษุ 
 เหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลายถูกภิกษุ 
 เหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย สงฆทํา 
 ปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ จากชนบท 
 กิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนพัพสุกะ ไมพึงอยูในชนบท 
 กิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพ- 
 *พสุกะจากชนบทคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึง 
 อยูในชนบทกฏิาคีรี ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปนผูนิ่ง ไม 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะเหลานี้ เปนผู 
 ประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ความเลวทรามของภิกษุ 
 เหลานี้ เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย และสกุลทั้งหลายถูก 
 ภิกษุเหลานี้ประทุษรายแลว เขาไดเห็นอยูดวย เขาไดยินอยูดวย 
 สงฆทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนพัพสุกะ จาก 
 ชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะไมพึงอยูใน 
 ชนบทกิฏาคีรี การทําปพพาชนียกรรมแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ 
 ปุนัพพสุกะจากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ 
 ไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 



      ปพพาชนียกรรม สงฆทําแลวแกภิกษุพวกพระอัสสชิและพระ 
 ปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพ- 
 *สุกะไมพึงอยูในชนบทกิฏาคีรี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจา 
 ทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลบัหลัง ๑ ไม 
 สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น 
 อีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คอื ทําเพราะ 
 ไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดง 
 แลว ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจท 
 กอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ 



 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
                           หมวดที่ ๖ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
                           หมวดที่ ๗ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
                           หมวดที่ ๘ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิใชเปน 
 เทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
                           หมวดที่ ๙ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่แสดง 
 แลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
                           หมวดที่ ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี



                           หมวดที่ ๑๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจําเลยใหการ 
 กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
                           หมวดที่ ๑๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัยและระงับแลวไมดี ฯ 
                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ 
                        -------------- 
                  ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปน 
 กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลว 
 ทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอกี 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา 
 เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น 
 อีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ให 
 จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 



                           หมวดที่ ๔ 
      [๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น 
 อีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดย 
 ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น 
 อีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น 
 อีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย 
 ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น 
 อีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๑๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปน 
 เทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๑๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังไม 



 ไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๑๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๑๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอน 
 แลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๑๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปพพาชนียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                 ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ 
                        -------------- 
                      ขอที่สงฆจํานง ๑๔ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมือ่สงฆจํานงจะ 
 พึงลงปพพาชนียกรรมก็ได คอื เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ 
 วิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก 
 มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง 
 ลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อสงฆ 



 จํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ เปนผูมี 
 อาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง 
 ปพพาชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อสงฆ 
 จํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน 
 พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง 
 ลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๑๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได คือ เลนคะนองกาย ๑ เลนคะนองวาจา ๑ 
 เลนคะนองกายและวาจา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง 
 ลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๑๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได คือ ประพฤติอนาจารทางกาย ๑ ประพฤติ 
 อนาจารทางวาจา ๑ ประพฤติอนาจารทางกายและวาจา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง 
 ลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได คือ บังอาจลบลางพระบัญญัติทางกาย ๑ 
 บังอาจลบลางพระบัญญัติทางวาจา ๑ บังอาจลบลางพระบัญญัติทางกายและวาจา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง 
 ลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๑๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมก็ได คือ ประกอบมิจฉาชีพทางกาย ๑ ประกอบ 
 มิจฉาชีพทางวาจา ๑ ประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงจะพึง 



 ลงปพพาชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๑๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก 
 ภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการวิวาท 
 กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีวิบัติมาก 
 มีมรรยาทไมสมควร ๑ รูปหนึ่งอยูคลุกคลกีับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไม 
 สมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปน้ีแล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลง 
 ปพพาชนียกรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก 
 ภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีกก็ได คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ รูปหนึ่งเปน 
 ผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปน้ีแล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย 
 กรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก 
 ภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีกก็ได คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูปหนึ่งกลาว 
 ติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปน้ีแล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย 
 กรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก 
 ภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีกก็ได คือ รูปหนึ่งเลนคะนองกาย ๑ รูปหนึ่งเลนคะนอง 
 วาจา ๑ รูปหนึ่งเลนคะนองกายและวาจา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปน้ีแล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย 
 กรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก 
 ภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีกก็ได คือ รูปหนึ่งประพฤติอนาจารทางกาย ๑ รูปหนึ่ง 
 ประพฤติอนาจารทางวาจา ๑ รูปหนึ่งประพฤติอนาจารทางกายและวาจา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปน้ีแล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย 
 กรรมก็ได ฯ 



                           หมวดที่ ๑๓ 
      [๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก 
 ภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีกก็ได คือ รูปหนึ่งบังอาจลบลางพระบัญญัติทางกาย ๑ รูปหนึ่ง 
 บังอาจลบลางพระบัญญัติทางวาจา ๑ รูปหนึ่งบังอาจลบลางพระบัญญัติทางกายและ 
 วาจา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปน้ีแล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย- 
 *กรรมก็ได ฯ 
                           หมวดที่ ๑๔ 
      [๑๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนียกรรมแก 
 ภิกษุ ๓ รูปแมอื่นอีกก็ได คือ รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางกาย ๑ รูปหนึ่ง 
 ประกอบมิจฉาชีพทางวาจา ๑ รูปหนึ่งประกอบมิจฉาชีพทางกายและวาจา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๓ รูปน้ีแล เมื่อสงฆจํานงจะพึงลงปพพาชนีย- 
 *กรรมก็ได ฯ 
                    ขอที่สงฆจํานง ๑๔ หมวด จบ 
                       --------------- 
                    วัตร ๑๘ ขอในปพพาชนียกรรม 
      [๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ตอง 
 ประพฤติโดยชอบ 
      วิธีประพฤติโดยชอบในปพพาชนียกรรมนั้น ดังตอไปนี้:- 
      ๑. ไมพึงใหอุปสมบท 
      ๒. ไมพึงใหนิสัย 
      ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฐาก 
      ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสัง่สอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      ๖. ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๙. ไมพึงติกรรม 
     ๑๐. ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
     ๑๑. ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๓. ไมพึงทําการไตสวน 
     ๑๔. ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 



     ๑๕. ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
     ๑๖. ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
     ๑๗. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
     ๑๘. ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
                  วัตร ๑๘ ขอ ในปพพาชนียกรรม จบ 
                      ------------------ 
                     ภิกษุสงฆเดินทางไปลงโทษ 
      [๑๒๐] คร้ังนั้น ภิกษุสงฆมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปน 
 ประมุขไดไปสูชนบทกิฏาคีรี แลวลงปพพาชนียกรรมแกพวกภิกษุอัสสชิและ 
 ปุนัพพสุกะ จากชนบทกิฏาคีรีวา พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะไมพึงอยูใน 
 ชนบทกิฏาคีรี 
      พวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะเหลานั้น ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว 
 ไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย 
 ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงเพราะความพอใจ ลําเอียงเพราะ 
 ความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว หลีกไปเสียก็มี 
 สึกเสียก็ม ี
      บรรดาภิกษุที่เปนผูมกันอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา 
 ไฉนพวกภิกษุอัสสชิและปุนพัพสุกะ ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว จึงไดไม 
 ประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย 
 ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงเพราะความพอใจ ลําเอียงเพราะ 
 ความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว หลีกไปเสียก็มี 
 สึกเสียก็มเีลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๑๒๑] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ 
 เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะถูกสงฆลงปพพาชนีย- 
 *กรรมแลว ไมประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมา 
 ภิกษุทั้งหลาย ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงเพราะความ 
 พอใจ ลําเอียงเพราะความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว 
 หลีกไปเสียก็มี สึกเสียกม็ี จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ 



 ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได 
 ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว จึงไดไม 
 ประพฤติโดยชอบ ไมหายเยอหยิ่ง ไมประพฤติแกตัว ไมขอขมาภิกษุทั้งหลาย 
 ยังดา ยังบริภาษการกสงฆ ยังใสความวา ลําเอียงเพราะความพอใจ ลําเอียงเพราะ 
 ความขัดเคือง ลําเอียงเพราะความหลง ลําเอียงเพราะความกลัว หลีกไปเสียก็มี 
 สึกเสียก็มเีลา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นน่ัน ไมเปนไป 
 เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะ 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงระงับปพพาชนียกรรม ฯ 
                 วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุ 
 ผูประกอบดวยองค ๕ คือ 
      ๑. ใหอุปสมบท 
      ๒. ใหนิสัย 
      ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 ปพพาชนียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุ 
 ผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ 
      ๑. ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น 
      ๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ติกรรม 
      ๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 ปพพาชนียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุผู 
 ประกอบดวยองค ๘ คือ 



      ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ทําการไตสวน 
      ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. โจทภิกษุอื่น 
      ๗. ใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 ปพพาชนียกรรม ฯ 
             วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ในปพพาชนียกรรม จบ 
                     ----------------- 
                   วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุผูประกอบ 
 ดวยองค ๕ คือ 
      ๑. ไมใหอุปสมบท 
      ๒. ไมใหนิสัย 
      ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 ปพพาชนียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุผู 
 ประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ 
      ๑. ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมเพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น 
      ๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ไมติกรรม 
      ๕. ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 ปพพาชนียกรรม ฯ 



                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุ 
 ผูประกอบดวยองค ๘ คือ 
      ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมทําการไตสวน 
      ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ไมยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. ไมโจทภิกษุอื่น 
      ๗. ไมใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 ปพพาชนียกรรม ฯ 
              วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ในปพพาชนียกรรม จบ 
                       --------------- 
                      วิธีระงับปพพาชนียกรรม 
      [๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงระงับปพพาชนียกรรมอยางนี ้
 คือ ภิกษุที่ถูกลงปพพาชนียกรรมนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา 
 ไหวเทาภิกษุทั้งหลายผูแกพรรษากวา แลวน่ังกระโหยงประคองอัญชลี กลาวคําขอ 
 ระงับกรรมนั้นอยางนี้ วาดังนี้:- 
                     คําขอระงับปพพาชนียกรรม 
      ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ 
 หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ีขาพเจาขอระงับปพพาชนียกรรม 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ จตุตถกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                   กรรมวาจาระงับปพพาชนียกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ถูกสงฆ 
 ลงปพพาชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ 
 แกตัวได บัดน้ี ขอระงับปพพาชนียกรรม ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
 ถึงที่แลว สงฆพึงระงับปพพาชนียกรรม แกภิกษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุชื่อนี้รูปน้ี ถูกสงฆลง 
 ปพพาชนียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแก 



 ตัวได บัดน้ีขอระงับปพพาชนียกรรม สงฆระงับปพพาชนียกรรม แก 
 ภิกษุมีชื่อนี้ การระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ถูกสงฆลงปพพาชนียกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับปพพาชนีย- 
 *กรรม สงฆระงับปพพาชนียกรรมแกภิกษุมีชื่อนี้ การระงับปพพาชนีย- 
 *กรรมแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ปพพาชนียกรรมอันสงฆระงับแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                      ปพพาชนียกรรม ที่ ๓ จบ 
                         ----------- 
                       ปฏิสารณียกรรม ที่ ๔ 
                        เร่ืองพระสุธรรม 
      [๑๒๙] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระสุธรรมเปนเจาอาวาส เปนชาง 
 กอสราง รับภัตรประจําของจิตตะคหบดี ในเมืองมัจฉิกาสณฑ ในคราวที่จิตตะ 
 คหบดีประสงคจะนิมนตสงฆ คณะ หรือบุคคล จะไมบอกทานพระสุธรรมกอน 
 นิมนตสงฆ คณะ หรือบุคคล ไมเคยม ี
      สมัยตอมา พระเถระหลายรูปดวยกัน คือ ทานพระสารีบุตร ทาน 
 พระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัจจานะ ทานพระมหาโกฏฐิกะ ทานพระ- 
 *มหากัปปนะ ทานพระมหาจุนทะ ทานพระอนุรุทธะ ทานพระเรวตะ ทานพระ 
 อุบาลี ทานพระอานนท และทานพระราหุล ไดเที่ยวจาริกไปในแควนกาสี 
 เดินทางไปถึงเมืองมัจฉิกาสณฑ ฯ 
                   จิตตะคหบดีตอนรับพระอาคันตุกะ 
      [๑๓๐] จิตตะคหบดีไดทราบขาวแนถนัดวา พระเถระหลายรูปมาถึงเมือง 
 มัจฉิกาสณฑแลวโดยลําดับ จึงเขาไปในสํานกัของพระเถระ คร้ันแลวจึงอภิวาท 
 พระเถระทั้งหลายแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระสารีบุตรไดชี้แจงให 
 จิตตะคหบดีผูนั่งเรียบรอยแลว ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวย 
 ธรรมีกถา คร้ันจิตตะคหบดีอันทานพระสารีบุตรชี้แจง ใหเห็นแจง สมาทาน 
 อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกลาวคาํอาราธนานี้แกพระเถระทั้งหลาย 
 วา ขอพระเถระทั้งหลายจงกรุณารับอาคันตุกะภัตรของขาพเจา เพ่ือเจริญบุญกุศล 



 และปติปราโมทยในวันพรุงนี้ดวยเถิด เจาขา พระเถระทั้งนั้นรับอาราธนาดวยอาการ 
 ดุษณีภาพ ฯ 
      [๑๓๑] คร้ันจิตตะคหบดี ทราบการรับอาราธนาของพระเถระทั้งหลาย 
 แลว ลุกจากทีน่ั่งไหวพระเถระทั้งหลาย ทําประทักษิณแลวเขาไปหาทานพระ 
 สุธรรมถึงสํานัก นมัสการแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
 กราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรม ดังนี้วา ขอพระคุณเจาสุธรรม จงกรุณารับ 
 ภัตตาหารของขาพเจา เพ่ือเจริญบุญกุศลปติและปราโมทยในวันพรุงนี้ พรอมกับ 
 พระเถระทั้งหลายดวยเถิด เจาขา 
      ที่นั้น ทานพระสุธรรมคิดวา คร้ังกอนๆ จิตตะคหบดีนี้ประสงคจะนิมนต 
 สงฆ คณะ หรือบุคคล คราวใด จะไมบอกเรากอนแลวนิมนตสงฆ คณะ หรือ 
 บุคคลไมเคยมี แตเดี๋ยวนี้ เขาไมบอกเรากอน แลวนิมนตพระเถระทั้งหลาย 
 เดี๋ยวนี้จิตตะคหบดีนี้ ลบหลูเมินเฉย ไมยินดใีนเราเสียแลว จึงไดกลาวคํานีแ้ก 
 จิตตะคหบดีวา อยาเลย คหบดี อาตมาไมรับนิมนต 
      จิตตะคหบดี ไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรมเปนคํารบสองวา 
 ขอพระคุณเจาสุธรรม จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา เพ่ือเจริญบุญกุศลปติและ 
 ปราโมทยในวนัพรุงนี้ พรอมกับพระเถระทั้งหลายดวยเถิด เจาขา 
      ทานพระสุธรรมตอบวา อยาเลย คหบดี อาตมาไมรับนิมนต 
      จิตตะคหบดี ไดกราบเรียนอาราธนาทานพระสุธรรมเปนคํารบสามวา ขอ 
 พระคุณเจาสุธรรม จงกรุณารับภัตตาหารของขาพเจา เพ่ือเจริญบุญกุศลปติและ 
 ปราโมทยในวนัพรุงนี้ พรอมกับพระเถระทั้งหลายดวยเถิด เจาขา 
      ทานพระสุธรรมตอบวา อยาเลย คหบดี อาตมาไมรับนิมนต 
      ทีนั้น จิตตะคหบดีคิดวา จักทําอะไรแกเรา เมื่อพระคุณเจาสุธรรมรับ 
 นิมนต หรือไมรับนิมนต แลวไหวทานพระสุธรรมทําประทกัษิณกลับไป ฯ 
                          วิวาทกับคหบดี 
      [๑๓๒] คร้ังนั้น จิตตะคหบดีสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนยีาหารอันประณีต 
 ถวายพระเถระทั้งหลายโดยผานราตรีนั้น จึงทานพระสุธรรมคิดวา ถากระไร เรา 
 พึงตรวจดูขาทนียโภชนียาหารที่จิตตะคหบดีตกแตงถวายพระเถระทั้งหลาย คร้ันถึง 
 เวลาเชา นุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปสูนิเวศนของจิตตะคหบดี แลว 
 นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย 
      ทีนั้น จิตตะคหบดีเขาไปหาทานพระสุธรรม นมัสการแลวน่ัง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง 
      ทานพระสุธรรมไดกลาวคาํนี้แกจิตตะคหบดี ผูนั่งเรียบรอยแลววา ทาน 
 คหบดี ขาทนียโภชนียาหารนี้ ทานตกแตงไวมากนัก แตของสิ่งหนึ่ง ที่เขาเรียก 



 วา ขนมแดกงา ไมมีในจํานวนน้ี 
      จิตตะคหบดีกลาวความตําหนิวา ทานเจาขา เมื่อพระพุทธพจนมากมายมี 
 อยู แตพระคุณเจาสุธรรมมากลาววา ขนมแดกงา ซ่ึงเปนคําเล็กนอย 
      ทานเจาขา เร่ืองเคยมีมาแลว พอคาชาวทักษิณาบถ ไดไปสูชนบทแถบ 
 ตะวันออก พวกเขานําแมไกมาแตที่นั้น ตอมาแมไกนั้นสมสูอยูดวยพอกากอ็อก 
 ลูกมา คราวใดลูกไกนั้นปรารถนาจะรองอยางกา คราวน้ันยอมรองเสียงการะคนไก 
 คราวใดปรารถนาจะขันอยางไก คราวน้ันยอมขันเสียงไกระคนกา ฉันใด เมือ่ 
 พระพุทธพจนมากมายมอียู พระคุณเจาสุธรรมมากลาววา ขนมแดกงา ซ่ึงเปน 
 คําเล็กนอย กฉ็นันั้นเหมือนกนั 
      สุ. คหบดี ทานดาอาตมา คหบดี ทานบริภาษอาตมา คหบดี นั่น 
 อาวาสของทาน อาตมาจักหลีกไปจากอาวาสนั้น 
      จิ. ทานเจาขา ขาพเจามิไดดามิไดบริภาษพระคุณเจาสุธรรม ขออาราธนา 
 พระคุณเจาสุธรรม จงอยูในวิหารอัมพาฏกวัน อันเปนสถานร่ืนรมย เขตเมือง 
 มัจฉิกาสณฑ ขาพเจาจักทําการขวนขวายจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน- 
 *ปจจัยเภสัชบริขาร แกพระคุณเจาสุธรรม 
      ทานพระสุธรรม ไดกลาวคํานี้แกจิตตะคหบดีเปนคํารบสองวา คหบดี 
 ทานดาอาตมา คหบดี ทานบริภาษอาตมา คหบดี นั่นอาวาสของทาน อาตมา 
 จักหลีกไปจากอาวาสนั้น 
      จิ. ทานเจาขา ขาพเจามิไดดา มิไดบริภาษพระคุณเจาสุธรรม ขอ 
 อาราธนาพระคุณเจาสุธรรม จงอยูในวิหารอัมพาฏกวัน อันเปนสถานร่ืนรมย 
 เขตเมืองมัจฉกิาสณฑ ขาพเจาจักทําการขวนขวาย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร แกพระคุณเจาสุธรรม 
      ทานพระสุธรรม ไดกลาวคํานี้แกจิตตะคหบดีเปนคํารบสามวา คหบดี 
 ทานดาอาตมา คหบดี ทานบริภาษอาตมา คหบดี นั่นอาวาสของทาน อาตมา 
 จักหลีกไปจากอาวาสนั้น 
      จิ. พระคุณเจาสุธรรมจักไปที่ไหน เจาขา 
      สุ. คหบดี อาตมาจักไปพระนครสาวัตถี เพ่ือเฝาพระผูมพีระภาค 
      จิ. ทานเจาขา ถาเชนนั้น ถอยคําอันใดที่พระคุณเจาไดกลาวแลว และ 
 ถอยคําอันใดทีข่าพเจาไดกลาวแลว ขอทานจงกราบทูลถอยคําอันนั้นทั้งมวลแด 
 พระผูมีพระภาค แตขอที่พระคุณเจาสุธรรมจะพึงกลับมาเมอืงมัจฉิกาสณฑอีกนั้น 
 ไมอัศจรรยเลย เจาขา ฯ 
                  พระสุธรรมเขาเฝาพระผูมีพระภาค 
      [๑๓๓] คร้ังนั้น ทานพระสุธรรมเก็บเสนาสนะแลว ถือบาตรจีวร 



 เดินไปทางพระนครสาวัตถี ถึงพระนครสาวัตถี พระเชตวันอารามของอนาถ 
 บิณฑิกคหบดี โดยลําดับ เขาเฝาพระผูมีพระภาค แลวถวายบังคม นั่ง ณ ที่ควร 
 สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวกราบทูลถอยคําที่ตนกับคหบดีโตตอบกัน ใหพระผูมีพระ 
 ภาคทรงทราบทุกประการ ฯ 
                           ทรงติเตียน 
      [๑๓๔] พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การ 
 กระทําของเธอนั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได 
 ไมควรทํา จิตตะคหบดีผูมีศรัทธาเลื่อมใส เปนทายก กัปปยการก บํารุงสงฆ 
 ไฉนเธอจงึไดพูดกด พูดขม ดวยถอยคําอันเลวเลา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทํา 
 ของเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชมุชนที่ยังไมเลือ่มใส ... คร้ันแลว 
 ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะพระภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆ 
 จงทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี 
                       วิธีทําปฏิสารณียกรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีทําปฏิสารณียกรรมพึงทําอยางนี้ พึงโจท- 
 *ภิกษุสุธรรมกอน คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ คร้ันแลวภิกษุผู 
 ฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยบัญญัติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาทําปฏิสารณียกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุสุธรรมน้ี พูดกด พูด 
 ขม จิตตะคหบดี ผูมีศรัทธาเลือ่มใส เปนทายก กัปปยการก ผูบํารุง 
 สงฆ ดวยถอยคําอันเลว ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆ 
 พึงทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือ ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี นี้ 
 เปนบัญญัติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุสุธรรมน้ี พูดกด พูด 
 ขม จิตตะคหบดี ผูมีศรัทธาเลือ่มใส เปนทายก กัปปยการก ผูบํารุง 
 สงฆ ดวยถอยคําอันเลว สงฆทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือ 
 ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี การทําปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือ 
 ใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุสุธรรมน้ี พูดกด พูดขม จิตตะคหบดี ผูมีศรัทธาเลื่อมใส 
 เปนทายก กับปยการก ผูบํารุงสงฆ ดวยถอยคําอันเลว สงฆทํา 
 ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี การทํา 



 ปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือใหเธอขอขมาจิตตะคหบดี ชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใดทานผูนั้นพึงพูด 
      ปฏิสารณียกรรมอันสงฆทาํแลวแกภิกษุสุธรรม คือ ใหเธอขอ 
 ขมาจิตตะคหบดี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว 
 ดวยอยางนี้ ฯ 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลบัหลัง ๑ ไมสอบ 
 ถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะ 
 ไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดง 
 แลว ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจท 
 กอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 



 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือไมสอบถาม 
 กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัยและระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําไมตาม 
 ปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่น 
 อีกเปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คอื ทําเพราะไมตอง 
 อาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะ 
 อาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๑๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะ 
 อาบัติที่แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอน 
 แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 



 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมให 
 จําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับ 
 อาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
         ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด ในปฏิสารณียกรรม จบ 
                      ------------------ 
                   ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอน 
 แลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ 
 ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามนิี ๑ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ 
 ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 



 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอน 
 แลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๑๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติ 
 เปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 



 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติ 
 ยังมิไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอน 
 แลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๑๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ แม 
 อื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิสารณียกรรมที่ประกอบดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรม 
 เปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
          ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด ในปฏิสารณียกรรม จบ 
                      ------------------ 
                      ขอที่สงฆจํานง ๔ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 ปฏิสารณียกรรม คือ:- 
      ๑. ขวนขวายเพ่ือมิใชลาภแหงพวกคฤหัสถ 
      ๒. ขวนขวายเพ่ือมิใชประโยชนแหงพวกคฤหัสถ 
      ๓. ขวนขวายเพ่ืออยูมิไดแหงพวกคฤหัสถ 
      ๔. ดาวาเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ 
      ๕. ยุยงพวกคฤหัสถกับพวกคฤหัสถใหแตกกัน 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 ปฏิสารณียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรม คือ:- 
      ๑. พูดติเตียนพระพุทธเจาแกพวกคฤหัสถ 
      ๒. พูดติเตียนพระธรรมแกพวกคฤหัสถ 
      ๓. พูดติเตียนพระสงฆแกพวกคฤหัสถ 
      ๔. พูดกด พูดขม พวกคฤหัสถดวยถอยคําอันเลว 
      ๕. รับคําอันเปนธรรมแกพวกคฤหัสถ แลวไมทําจริง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 ปฏิสารณียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ 
 ๕ รูป คือ รูปหนึ่งขวนขวายเพื่อมิใชลาภแหงพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งขวนขวาย 
 เพ่ือมิใชประโยชนแหงพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งขวนขวายเพ่ืออยูมิไดแหงพวก 
 คฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งดาวาเปรียบเปรยพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งยุยงพวกคฤหัสถ 
 กับพวกคฤหัสถใหแตกกัน ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ ๕ รูป 
 นี้แล ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๑๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุอีก 
 ๕ รูปแมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งพูดติเตียนพระพุทธเจาแกพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่ง 
 พูดติเตียนพระธรรมแกพวกคฤหัสถ ๑ รูปหนึ่งพูดติเตียนพระสงฆแกพวกคฤหัสถ 
 ๑ รูปหนึ่งพูดกด พูดขมพวกคฤหัสถดวยถอยคําอันเลว ๑ รูปหนึ่งรับคําอัน 
 เปนธรรมแกพวกคฤหัสถแลว ไมทําจริง 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ ๕ รูป 
 นี้แล ฯ 
                     ขอที่สงฆจํานง ๔ หมวด จบ 
                        ------------- 
                   วัตร ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม 
      [๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ตอง 
 ประพฤติชอบ 



      วิธีประพฤติชอบในปฏิสารณียกรรมนั้น ดังตอไปนี้:- 
      ๑. ไมพึงใหอุปสมบท 
      ๒. ไมพึงใหนิสัย 
      ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสัง่สอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      ๖. สงฆลงปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๙. ไมพึงติกรรม 
     ๑๐. ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
     ๑๑. ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๓. ไมพึงทําการไตสวน 
     ๑๔. ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
     ๑๕. ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
     ๑๖. ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
     ๑๗. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
     ๑๘. ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
                  วัตร ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม จบ 
                        -------------- 
                      ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรม 
      [๑๖๔] คร้ังนั้น สงฆไดลงปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม คือ ใหเธอ 
 ขอขมาจิตตะคหบดี เธอถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลวไปเมอืงมัจฉิกาสณฑ เปน 
 ผูเกอ ไมอาจขอขมาจิตตะคหบดีได จึงกลับมายังพระนครสาวัตถีอีก 
      ภิกษุทั้งหลายถามอยางนี้วา คุณสุธรรม คุณขอขมาจิตตะคหบดีแลวหรือ 
      ทานพระสุธรรมตอบวา ทานทั้งหลาย ในเรื่องนี้ ผมไดไปเมืองมัจฉิกา- 
 *สณฑแลว เปนผูเกอ ไมอาจขอขมาจิตตะคหบดีได 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาคๆ รับส่ังวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงใหอนุทูตแกภิกษุสุธรรมเพ่ือขอขมาจิตตะคหบดี 
                           วิธีใหอนุทูต 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล อนุทูตพึงใหอยางนี้ พึงขอใหภิกษุรับกอน 
 คร้ันแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา 



 วาดังนี้:- 
                        ญัตติทุติยกรรมวาจา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
 ถึงที่แลว สงฆพึงใหภิกษุมีชื่อนี้เปนอนุทูตแกภิกษุสุธรรมเพ่ือขอขมา 
 จิตตะคหบดี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆใหภิกษุมีชื่อนี้เปนอนุ 
 ทูตแกภิกษุสุธรรม เพ่ือขอขมาจิตตะคหบดี การใหภิกษุมีชื่อนี้เปน 
 อนุทูตแกภิกษุสุธรรม เพ่ือขอขมาจิตตะคหบดี ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆใหเปนอนุทูตแกภิกษุสุธรรมแลว เพ่ือขอ 
 ขมาจิตตะคหบดี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว 
 ดวยอยางนี้ ฯ 
                       วิธีขอขมาของพระสุธรรม 
      [๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุสุธรรมน้ันพึงไปเมืองมจัฉิกาสณฑกับ 
 ภิกษุอนุทูต แลวขอขมาจิตตะคหบดีวา คหบดีขอทานจงอดโทษ อาตมาจะใหทาน 
 เลื่อมใส ถาเมื่อกลาวอยางนี้ เขาอดโทษ ขอนัน้เปนการดี หากเขาไมอดโทษ 
 ภิกษุอนุทูตพึงชวยพูดวา คหบดี ขอทานจงอดโทษแกภิกษุนี้ ภิกษุนี้จะใหทาน 
 เลื่อมใส ถาเมื่อกลาวอยางนี้ เขาอดโทษ ขอนัน้เปนการดี หากเขาไมอดโทษ 
 ภิกษุอนุทูตพึงชวยพูดวา คหบดี ขอทานจงอดโทษแกภิกษุนี้ อาตมาจะใหทาน 
 เลื่อมใส ถาเมื่อกลาวอยางนีเ้ขาอดโทษ ขอนัน้เปนการดี หากเขาไมอดโทษ 
 ภิกษุอนุทูตพึงชวยพูดวา คหบดี ขอทานจงอดโทษแกภิกษุนี้ตามคําสั่งของสงฆ 
 ถาเมื่อกลาวอยางนี้ เขาอดโทษ ขอนั้นเปนการดี หากเขาไมอดโทษ ภิกษุอนุทูต 
 พึงใหภิกษุสุธรรมหมผาอุตราสงฆเฉวยีงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวให 
 แสดงอาบัตินั้น ไมละทัสสนปูจาร ไมละสวนูปจาร ฯ 
                  ขอขมาสําเร็จ และสงฆระงับกรรม 
      [๑๖๖] คร้ังนั้น ทานพระสุธรรมไปเมืองมจัฉิกาสณฑกับภิกษุอนุทูต 
 แลวขอขมาจิตตะคฤหบดี ทานพระสุธรรมน้ันประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง 
 ประพฤติแกตัวได จึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย 
 ผมถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ไดประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติ 
 แกตัวได ผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมี 
 พระภาคๆ ตรัสวา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุ 
 สุธรรม ฯ 



                   วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงระงับ 
 ปฏิสารณียกรรม คือ:- 
      ๑. ใหอุปสมบท 
      ๒. ใหนิสัย 
      ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลวก็สั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 ปฏิสารณียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆไม 
 พึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:- 
      ๑. สงฆลงปฏิสารณียกรรม เพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น 
      ๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ติกรรม 
      ๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 ปฏิสารณียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆไมพึงระงับ 
 ปฏิสารณียกรรม คือ:- 
      ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ทําการไตสวน 
      ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. โจทภิกษุอื่น 
      ๗. ใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 



 ปฏิสารณียกรรม ฯ 
             วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม จบ 
                       ------------------ 
                      วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงระงับ 
 ปฏิสารณียกรรม คือ:- 
      ๑. ไมใหอุปสมบท 
      ๒. ไมใหนิสัย 
      ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 ปฏิสารณียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 พึงระงับปฏิสารณียกรรม คือ:- 
      ๑. สงฆทําปฏิสารณียกรรมเพราะอาบัติใด ไมตองอาบัตินั้น 
      ๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ไมติกรรม 
      ๕. ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 ปฏิสารณียกรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆพึงระงับ 
 ปฏิสารณียกรรม คือ:- 
      ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมทําการไตสวน 
      ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ไมยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. ไมโจทภิกษุอื่น 



      ๗. ไมใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 ปฏิสารณียกรรม ฯ 
               วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ในปฏิสารณียกรรม จบ 
                       ----------------- 
                      วิธีระงับปฏิสารณียกรรม 
      [๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับปฏิสารณียกรรมพึงระงับ 
 อยางนี้ คือ ภิกษุสุธรรมน้ันพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ 
 ผูแกพรรษากวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี ้
 วาดังนี้:- 
      ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ 
 หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขาพเจาขอระงับปฏิสารณียกรรม 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม- 
 *วาจา วาดังนี้:- 
                   กรรมวาจาระงับปฏิสารณียกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุสุธรรมน้ี ถูกสงฆลง 
 ปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัว 
 ได บัดน้ี ขอระงับปฏิสารณียกรรม ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่ 
 แลว สงฆพึงระงับปฏิสารณียกรรม แกภิกษุสุธรรม นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุสุธรรมน้ี ถูกสงฆลง 
 ปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแก 
 ตัวได บัดน้ี ขอระงับปฏิสารณียกรรม สงฆระงับปฏิสารณียกรรมแก 
 ภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม ชอบแกทานผู 
 ใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุสุธรรมน้ี ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับปฏิสารณี- 
 *ยกรรม สงฆระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณี- 
 *ยกรรมแกภิกษุสุธรรม ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 



 ขาพเจา ภิกษุสุธรรมน้ี ถูกสงฆลงปฏิสารณียกรรมแลว ประพฤติ 
 โดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับปฏิสารณี- 
 *ยกรรม สงฆระงับปฏิสารณียกรรมแกภิกษุสุธรรม การระงับปฏิสารณี- 
 *ยกรรมแกภิกษุสุธรรม ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ปฏิสารณียกรรม อันสงฆระงับแลวแกภิกษุสุธรรม ชอบแก 
 สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                      ปฏิสารณียกรรมที่ ๔ จบ 
                        ------------- 
                        อุกเขปนยีกรรมที่ ๕ 
                         เร่ืองพระฉันนะ 
      [๑๗๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม 
 เขตพระนครโกสัมพี คร้ังนั้น ทานพระฉันนะตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็น 
 อาบัติ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอยตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
 ทานพระฉันนะตองอาบัติแลว จึงไดไมปรารถนาจะเห็นอาบัติเลา แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๑๗๕] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ 
 เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉันนะตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ 
 จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ 
 โมฆบุรุษน้ันนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไม 
 ควรทํา ไฉน โมฆบุรุษน้ันตองอาบัติแลวจึงไมปรารถนาจะเห็นอาบัติเลา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 
 ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแก 
 ภิกษุฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ 
                 วิธีลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ พึง 
 ทําอยางนี้ คือ พึงโจทภิกษุฉันนะกอน คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับ 



 อาบัติ คร้ันแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
              กรรมวาจาลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ตองอาบัติ 
 แลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกพระฉันนะ คือ หาม 
 สมโภคกับสงฆ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ตองอาบัติแลว 
 ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
 แกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ การทําอุกเขปนยีกรรม ฐาน 
 ไมเห็นอาบัติแกพระฉันนะ คอื หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผู 
 ใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา พระฉันนะนี้ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ สงฆ 
 ทําอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกพระฉันนะ คือ หามสมโภค 
 กับสงฆ การทําอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแกพระฉันนะ คือ 
 หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ สงฆทําแลวแกพระฉนันะ 
 คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง 
 ความน้ีไว ดวยอยางนี ้
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผูอยูในอาวาสตอๆ ไปวา พระ 
 ฉันนะถูกสงฆทําอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแลว คือ หามสมโภค 
 กับสงฆ ฯ 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ีฯ 
                           หมวดที่ ๒ 



      [๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามนิี ๑ ทําเพราะอาบัติ 
 ที่แสดงแลว ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค 
 ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติ 
 แลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค 
 ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ทําลับหลัง ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค 
 ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 



 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ทําเพราะมิใชอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ีฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ีฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ีฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม  ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ีฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 



 นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ีฯ 
                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ 
                       ----------------- 
                   ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๑๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ 
 สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๑๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทํา 
 เพราะตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติที่ยัง 
 ไมไดแสดง ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๑๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจท 
 กอนแลวทํา ๑ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทํา 
 ตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบ 



 ถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทํา 
 ตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทํา 
 เพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๑๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทํา 
 เพราะอาบัติที่เปนเทสนาคามนิี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๑๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทํา 
 เพราะอาบัติยังไมไดแสดง ๑ ทาํโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอน 
 แลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 



                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลย 
 ใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทาํ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับ 
 อาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ประกอบดวยองค ๓ 
 นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                     ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ 
                     ----------------- 
                      ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมือ่สงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก 
 มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ คือ เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ 
 เปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ 
 กลาวติเตียนพระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
 เห็นอาบัติแกภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ 
 วิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก 
 มีมรรยาทไมสมควร ๑ รูปหนึ่งอยูคลุกคลกีับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไม 
 สมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
 แกภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๒๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงคพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐาน 
 ไมเห็นอาบัติ แกภิกษุ ๓ รูปแมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวบัิติ ในอธิศีล ๑ 
 รูปหน่ึงเปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีทฐิิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
 แกภิกษุ ๓ รูปนี้แล ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
 เห็นอาบัติแกภิกษุ ๓ รูปแมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูป 
 หน่ึงกลาวติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
 แกภิกษุ ๓ รูปนี้แล 
                       ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ 
                        -------------- 
             วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
      [๒๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
 เห็นอาบัติแลว ตองประพฤติชอบ 
      วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัตินั้น ดังตอไปนี้ 
      ๑. ไมพึงใหอุปสมบท 
      ๒. ไมพึงใหนิสัย 
      ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสัง่สอนภิกษุณี 



      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      ๖. สงฆลงอกุเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด ไมพึง 
 ตองอาบัตินั้น 
      ๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๙. ไมพึงติกรรม 
     ๑๐. ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
     ๑๑. ไมพึงยินดีการกราบไหวของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๒. ไมพึงยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๓. ไมพึงยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๔. ไมพึงยินดีสามีจิกรรมของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๕. ไมพึงยินดีการนําอาสนะมาใหของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๖. ไมพึงยินดีการนําที่นอนมาใหของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๗. ไมพึงยินดีการนําน้ําลางเทามาให ไมพึงยินดีการต้ังต่ังรองเทาใหของ 
 ปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๘. ไมพึงยินดีการต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทาใหของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๙. ไมพึงยินดีการรับบาตรจีวรของปกตัตตะภิกษุ 
     ๒๐. ไมพึงยินดีการถูหลังใหเมื่ออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุ 
     ๒๑. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ 
     ๒๒. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ 
     ๒๓. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ 
     ๒๔. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ 
     ๒๕. ไมพึงยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
     ๒๖. ไมพึงใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ 
     ๒๗. ไมพึงใชเคร่ืองนุงหมอยางเดียรถีย 
     ๒๘. ไมพึงคบพวกเดียรถีย 
     ๒๙. พึงคบพวกภิกษุ 
     ๓๐. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ 
     ๓๑. ไมพึงอยูในอาวาสมเีคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
     ๓๒. ไมพึงอยูในอนาวาสมเีคร่ืองมุงเดยีวกนักับปกตัตตะภิกษุ 
     ๓๓. ไมพึงอยูในอาวาสหรือในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
     ๓๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ 
     ๓๕. ไมพึงรุกรานปกตัตตะภิกษุขางใน หรือขางนอกวิหาร 



     ๓๖. ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๓๗. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๓๘. ไมพึงทําการไตสวน 
     ๓๙. ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
     ๔๐. ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
     ๔๑. ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
     ๔๒. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
     ๔๓. ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
           วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ 
                     สงฆลงโทษและระงับกรรม 
      [๒๐๗] คร้ังนั้น สงฆไดลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแก 
 พระฉันนะ คือหามสมโภคกับสงฆ เธอถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
 แลวไดไปจากอาวาสน้ัน สูอาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้นไมกราบไหว ไม 
 ยืนรับ ไมทําอัญชลีกรรม  ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา 
 เธออันภิกษุทั้งหลายไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมีใคร 
 ทําสักการะ จึงไดไปจากอาวาสแมนั้น  สูอาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่น 
 แมนั้น ก็ไมกราบไหว ไมยืนรับ ไมทําอัญชลกีรรม ไมทําสามีจิกรรม ไม 
 สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เธออันภิกษุทั้งหลายไมสักการะ ไม 
 เคารพ ไมนับถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมีใครทําสักการะ จึงไดไปจากอาวาสแมนั้น 
 สูอาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นแมนัน้ก็ไมกราบไหว ไมยืนรับ ไมทํา 
 อัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เธออัน 
 ภิกษุทั้งหลายไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมีใครทําสกัการะ 
 จึงกลับมาสูพระนครโกสัมพีอกีตามเดิม ไดประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประ- 
 *พฤติแกตัวได เขาไปหาภิกษุทั้งหลาย แลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ผม 
 ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็นอาบัติ แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง 
 ประพฤติแกตัวได ผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุฉันนะ ฯ 
                  วัตรที่ไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ:- 



      ๑. ใหอุปสมบท 
      ๒. ใหนิสัย 
      ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น 
      ๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ติกรรม 
      ๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๒๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. ยินดีการกราบไหวของปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ยินดีการยืนรับของปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ยินดีอัญชลีกรรมของปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๕. ยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. ยินดีการนําที่นอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ยินดีการนําน้ําลางเทามาให การต้ังต่ังรองเทาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ยินดีการต้ังกระเบ้ืองเชด็เทา ของปกตัตตะภิกษุ 



      ๔. ยินดีการรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๕. ยินดีการถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๒๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
 เห็นอาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ 
      ๒. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ 
      ๓. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ 
      ๔. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ 
      ๕. ยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
 เห็นอาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
       ๑. ใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ 
       ๒. ใชเคร่ืองนุงหมอยางเดยีรถีย 
       ๓. คบพวกเดียรถีย 
       ๔. ไมคบพวกภิกษุ 
       ๕. ไมศึกษาสิกขาของภิกษุ 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
 เห็นอาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. อยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. อยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. อยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเคร่ืองมงุเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลว ไมลุกจากอาสนะ 
      ๕. รุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 



 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
 เห็นอาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ คือ:- 
      ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ทําการไตสวน 
      ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. โจทภิกษุอื่น 
      ๗. ใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                  วัตรที่ไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ 
                       -------------- 
                   วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
       [๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ:- 
      ๑. ไมใหอุปสมบท 
      ๒. ไมใหนิสัย 
      ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
       [๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ เพราะอาบัติใด ไมตอง 
      อาบัตินั้น 



      ๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ไมติกรรม 
      ๕. ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขป- 
 *นียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
       [๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. ไมยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมยินดกีารยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมยินดอีัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. ไมยินดสีามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๕. ไมยินดกีารนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับอุกเขป- 
 *นียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
       [๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. ไมยินดีการนําที่นอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมยินดกีารนําน้ําลางเทามาให การต้ังต่ังรองเทาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมยินดกีารต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. ไมยินดกีารรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๕. ไมยินดกีารถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
       [๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ 
      ๒. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ 
      ๓. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิบัติ 
      ๔. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ 



      ๕. ไมยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. ไมใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ 
      ๒. ไมใชเคร่ืองนุงหมอยางเดียรถีย 
      ๓. ไมคบพวกเดียรถีย 
      ๔. คบพวกภิกษุ 
      ๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. ไมอยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมอยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมอยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเคร่ืองมุงเดยีวกันกบัปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวลุกจากอาสนะ 
      ๕. ไมรุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
     [๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ คือ:- 
      ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมทําการไตสวน 
      ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ไมยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. ไมโจทภิกษุอื่น 
      ๗. ไมใหภิกษุอื่นใหการ 



      ๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ ฯ 
                   วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ จบ 
                        ------------- 
               วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
      [๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็น 
 อาบัติ พึงระงับอยางนี้ 
      ภิกษุฉันนะนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ 
 ผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี ้
 วาดังนี้:- 
               คําขอระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
      ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได ขาพเจาขอระงับอุกเขปนยีกรรม 
 ฐานไมเห็นอาบัติ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม 
 วาจา วาดังนี้:- 
     กรรมวาจาระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูกสงฆลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง 
 ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
 ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐาน 
 ไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูกสงฆลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง 
 ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
 สงฆระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ การระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจง 



 ฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ 
 แลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแลวแกตัวได บัดน้ี 
 ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ สงฆระงับอุกเขปนียกรรม 
 ฐานไมเห็นอาบัติ แกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงเปน 
 ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติอันสงฆระงับแลวแกพระ 
 ฉันนะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้ ฯ 
                อุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติที่ ๕ จบ 
                          ---------- 
                  อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
                         เร่ืองพระฉันนะ 
      [๒๒๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม 
 เขตพระนครโกสัมพี คร้ังนั้น ทานพระฉันนะตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะทําคืน 
 อาบัติ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
 ทานพระฉันนะตองอาบัติแลว จึงไดไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติเลา แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
                          ทรงสอบถาม 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปน 
 เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุฉันนะตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะทํา 
 คืนอาบัติ จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทํา 
 ของภิกษุโมฆบุรุษน้ันนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได 
 ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษน้ัน ตองอาบัติแลว จึงไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติเลา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใส 
 ของชุมชนทีย่งัไมเลื่อมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแก 
 ภิกษุฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ฯ 
                วิธีทําอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
      [๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน 
 อาบัติ พึงทําอยางนี ้



      พึงโจทภิกษุฉันนะกอน คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ 
 คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
             กรรมวาจาทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ตองอาบัติแลว 
 ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆ 
 พึงทําอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ คือ หาม 
 สมโภคกับสงฆ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ตองอาบัติแลว 
 ไมปรารถนาจะคืนอาบัติ สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
 แกพระฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา พระฉันนะนี้ตองอาบัติแลว ไมปรารถนาจะทําคืนอาบัติ 
 สงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ คอื หาม 
 สมโภคกับสงฆ การทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระ 
 ฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน 
 ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ สงฆทําแลวแกพระฉันนะ 
 คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง 
 ความน้ีไว ดวยอยางนี ้
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุผูอยูในอาวาสตอๆ ไปวา พระ- 
 *ฉันนะอันสงฆทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว คือ หามสมโภค 
 กับสงฆ ฯ 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ีคือ 
 ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 



      [๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ทาํเพราะไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเทสนาคามินี ๑ ทํา 
 เพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับ 
 อาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ทาํลับหลัง ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน 
 วรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมที่ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลว 
 ไมดี คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 



      [๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลว 
 ไมดี คือ ทําเพราะไมตองอาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลว 
 ไมดี คือ ทําเพราะมิใชอาบัติเปนเทสนาคามนิี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
 เปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประ- 
 *กอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลว 
 ไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ีคือ 
 ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประ- 
 *กอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลว 
 ไมดี คือ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน 
 วรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบ 



 ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย  และระงับแลวไมด ี
 คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวนิัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ 
                      ---------------- 
                   ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ 
 สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประ- 
 *กอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ 
 ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติยังมิ- 
 *ไดแสดง ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว 
 คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลยใหการแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว 
 คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 



                           หมวดที่ ๕ 
      [๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประ- 
 *กอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ 
 สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ 
 ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประ- 
 *กอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ 
 ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทาํ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประ- 
 *กอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ 
 ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามนิี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประ- 
 *ดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ 
 ทําเพราะอาบัติที่ยังมิไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประ- 
 *กอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ 



 โจทกอนแลวทาํ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๒๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ 
 ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว 
 คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๒๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประ- 
 *กอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับ- 
 *อาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ประกอบดวย 
 องค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                    ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
              ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ ฯ 
                    ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมือ่สงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ 
 วิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก 
 มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล  เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อสงฆ 
 จํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือเปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล ๑ 
 เปนผูมีอาจารวิบัติในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อสงฆ 



 จํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ 
 กลาวติเตียนพระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๒๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
 ทําคืนอาบัติแกภิกษุ ๓ รูป คือรูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ 
 กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด 
 มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ รูปหนึ่งอยูคลุกคลกีับคฤหัสถ ดวยการคลุกคล ี
 อันไมสมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน 
 อาบัติแกภิกษุ ๓ รูปน้ีแล ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๒๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐาน 
 ไมทําคืนอาบัติ แกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑ 
 รูปหน่ึงเปนผูมีอาจารวิบัติในอัธยาจาร ๑ รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน 
 อาบัติแกภิกษุ ๓ รูปน้ีแล ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
 ทําคืนอาบัติแกภิกษุ ๓ รูปแมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ รูป 
 หน่ึงกลาวติเตียนพระธรรม ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืน 
 อาบัติแกภิกษุ ๓ รูปน้ีแล ฯ 
                      ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ 
                      --------------- 
             วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
      [๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
 ทําคืนอาบัติแลว ตองประพฤติชอบ 
      วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัตินั้นดังนี้:- 
      ๑. ไมพึงใหอุปสมบท 
      ๒. ไมพึงใหนิสัย 



      ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสัง่สอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      ๖. สงฆลงอกุเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ไมพึง 
         ตองอาบัตินั้น 
      ๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๙. ไมพึงติกรรม 
     ๑๐. ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
     ๑๑. ไมพึงยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๒. ไมพึงยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๓. ไมพึงยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๔. ไมพึงยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๕. ไมพึงยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๖. ไมพึงยินดีการนําที่นอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๗. ไมพึงยินดีการนําน้ําลางเทามาให การต้ังต่ังรองเทาใหของปกตัตตะ 
         ภิกษุ 
     ๑๘. ไมพึงยินดีการต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๙. ไมพึงยินดีการรับบาตร จีวร ของปกตัตตะภิกษุ 
     ๒๐. ไมพึงยินดีการถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ 
     ๒๑. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ 
     ๒๒. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ 
     ๒๓. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ 
     ๒๔. ไมพึงกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ 
     ๒๕. ไมพึงยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
     ๒๖. ไมพึงใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ 
     ๒๗. ไมพึงใชเคร่ืองนุงหมอยางเดียรถีย 
     ๒๘. ไมพึงคบพวกเดียรถีย 
     ๒๙. พึงคบพวกภิกษุ 
     ๓๐. พึงศึกษาสิกขาของภิกษุ 
     ๓๑. ไมพึงอยูในอาวาสมเีคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
     ๓๒. ไมพึงอยูในอนาวาสมเีคร่ืองมุงเดยีวกนักับปกตัตตะภิกษุ 
     ๓๓. ไมพึงอยูในอาวาส หรือในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกนักับปกตัตตะ 



         ภิกษุ 
     ๓๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ 
     ๓๕. ไมพึงรุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร 
     ๓๖. ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๓๗. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๓๘. ไมพึงทําการไตสวน 
     ๓๙. ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
     ๔๐. ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
     ๔๑. ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
     ๔๒. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
     ๔๓. ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
           วัตร ๔๓ ขอ ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ 
                         ------------- 
                       สงฆลงโทษและระงับ 
      [๒๕๘] คร้ังนั้น สงฆไดลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแก 
 พระฉันนะ คือ หามสมโภคกับสงฆ ทานถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทํา 
 คืนอาบัติแลว ไดไปจากอาวาสน้ัน สูอาวาสอื่น ภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้น 
 ไมกราบไหว ไมยืนรับ ไมทําอญัชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ ไม 
 เคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ทานอันภิกษุทั้งหลาย ไมสักการะ ไมเคารพ ไม 
 นับถือ ไมบูชาอยู เปนผูไมมีใครทําสักการะ จึงไดไปจากอาวาสน้ัน สูอาวาส 
 อื่น แมภิกษุทั้งหลายในอาวาสอื่นนั้นก็ไมกราบไหว ไมยืนรับ ไมทําอัญชลีกรรม 
 ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ทานอันภิกษุทั้ง 
 หลาย ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา เปนผูไมมีใครทําสักการะ จึง 
 ไดไปจากอาวาสน้ัน สูอาวาสอื่น แมภิกษุทั้งหลายในอาวาสอืน่นั้นก็ไมกราบไหว 
 ไมยืนรับ ไมทําอัญชลีกรรม ไมทําสามีจิกรรม ไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ 
 ไมบูชา ทานอันภิกษุทั้งหลายไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาอยู เปน 
 ผูไมมีใครทําสกัการะ จึงกลับมาสูพระนครโกสัมพีอีกตามเดิม ไดประพฤติโดย 
 ชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได จึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลวกลาวอยางนี้ 
 วา อาวุโสทั้งหลาย ผมถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได ผมจะพึงปฏิบัติอยางไรตอไป 
 ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้ง 
 หลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ แกภิกษุ 
 ฉันนะ ฯ 



                  วัตรที่ไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ใหอุปสมบท 
      ๒. ใหนิสัย 
      ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมรับสมมติแลวก็ยังสัง่สอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 ไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ตอง 
 อาบัตินั้น 
      ๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ติกรรม 
      ๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 ไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ยินดีการยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ยินดีอัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. ยินดีสามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๕. ยินดีการนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 



      [๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 ไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ยินดีการนําที่นอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ยินดีการนําน้ําลางเทามาให การต้ังต่ังรองเทาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ยินดีการต้ังกระเบ้ืองเชด็เทาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. ยินดีการรับบาตรและจีวร ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๕. ยินดีการถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 ไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ 
      ๒. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ 
      ๓. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ 
      ๔. กําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ 
      ๕. ยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 ไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ 
      ๒. ใชเคร่ืองนุงหมอยางเดยีรถีย 
      ๓. คบพวกเดียรถีย 
      ๔. ไมคบพวกภิกษุ 
      ๕. ไมศึกษาสิกขาของภิกษุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 ไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. อยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 



      ๒. อยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. อยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเคร่ืองมงุเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวไมลุกจากอาสนะ 
      ๕. รุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ทําการไตสวน 
      ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. โจทภิกษุอื่น 
      ๗. ใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                  วัตรที่ไมควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด 
               ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ 
                      ------------- 
                   วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ไมใหอุปสมบท 
      ๒. ไมใหนิสัย 
      ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลวก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 



                           หมวดที่ ๒ 
      [๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ เพราะอาบัติใด ไม 
         ตองอาบัตินั้น 
      ๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ไมติกรรม 
      ๕. ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
      อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ไมยินดีการกราบไหว ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมยินดกีารยืนรับ ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมยินดอีัญชลีกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. ไมยินดสีามีจิกรรม ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๕. ไมยินดกีารนําอาสนะมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ไมยินดีการนําที่นอนมาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมยินดกีารนําน้ําลางเทามาให การต้ังต่ังรองเทาให ของปกตัตตะ 
 ภิกษุ 
      ๓. ไมยินดกีารต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทาให ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. ไมยินดกีารรับบาตรจีวร ของปกตัตตะภิกษุ 
      ๕. ไมยินดกีารถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 



      [๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก 
 สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยศีลวิบัติ 
      ๒. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาจารวิบัติ 
      ๓. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยทิฐิวิบัติ 
      ๔. ไมกําจัดปกตัตตะภิกษุ ดวยอาชีววิบัติ 
      ๕. ไมยุภิกษุกับภิกษุใหแตกกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก 
 สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติคือ:- 
      ๑. ไมใชเคร่ืองนุงหมอยางคฤหัสถ 
      ๒. ไมใชเคร่ืองนุงหมอยางเดียรถีย 
      ๓. ไมคบพวกเดียรถีย 
      ๔. คบพวกภิกษุ 
      ๕. ศึกษาสิกขาของภิกษุ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอืน่อีก สงฆ 
 พึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ไมอยูในอนาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมอยูในอาวาสมีเคร่ืองมุงเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมอยูในอาวาส หรือในอนาวาส มีเคร่ืองมุงเดยีวกันกบัปกตัตตะภิกษุ 
      ๔. เห็นปกตัตตะภิกษุแลวลุกจากอาสนะ 
      ๕. ไมรุกรานปกตัตตะภิกษุ ขางในหรือขางนอกวิหาร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ คือ:- 
      ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 



      ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมทําการไตสวน 
      ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ไมยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. ไมโจทภิกษุอื่น 
      ๗. ไมใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ฯ 
                   วัตรที่ควรระงับ ๔๓ ขอ ๘ หมวด 
                ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ จบ 
                       ---------------- 
               วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
      [๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทํา 
 คืนอาบัติพึงระงับอยางนี้ 
      ภิกษุฉันนะนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ 
 ผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้ วา 
 ดังนี้:- 
              คําขอระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
      ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว 
 ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิง่ ประพฤติแกตัวได ขาพเจาขอระงับอุกเขปนยีกรรม 
 ฐานไมคืนอาบัติ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
            กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พระฉันนะนี้ถูกสงฆลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หาย 
 เยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมทํา 
 คืนอาบัติ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา พระฉันนะนี้ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
 ทําคืนอาบัติแลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได 



 บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ สงฆระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ การระงับอุกเขป- 
 *นียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา พระฉันนะนี้  ถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ 
 แลว ประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอ 
 ระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ สงฆระงับอุกเขปนียกรรม 
 ฐานไมทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ การระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
 ทําคืนอาบัติแกพระฉันนะ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ อันสงฆระงับแลวแกพระ- 
 *ฉันนะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ี ไวดวยอยางนี้ ฯ 
               อุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ ที่ ๖ จบ 
                         ------------ 
                อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
                         เร่ืองพระอริฏฐะ 
      [๒๗๖] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถีคร้ังนั้น พระอริฏฐะผูเกดิใน 
 ตระกูลพรานแรง มีทิฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทัว่ถึงธรรมที่พระผูม ี
 พระภาคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้น 
 หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุหลายรูปดวยกันไดทราบขาววา พระ 
 อริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึง 
 ธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอนัตราย 
 ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม แลวพากันเขาไปหาพระอริฏฐะ 
 ผูเกิดในตระกลูพรานแรง ถามวา    อาวุโสอริฏฐะขาววา ทานมีทิฐิอันเปนบาป 
 เห็นปานนี้เกิดขึ้นวา ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดย 
 ประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพ 
 ไดจริงไมดังนี้ จริงหรือ 
      พระอริฏฐะตอบวา จริงเหมือนอยางนั้นแล อาวุโสทั้งหลาย ผมรูทั่วถึง 
 ธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอนัตราย 
 ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม 



      ภิกษุทั้งหลายกลาวหามวา อาวุโสอริฏฐะ ทานอยาไดพูดเชนนั้น ทาน 
 อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาค 
 ไมไดตรัสอยางนั้นเลย พระผูมีพระภาคตรัสธรรมอันทําอันตรายไวโดยปริยายเปน 
 อันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามทั้งหลายพระผูม ี
 พระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกาม 
 ทั้งหลายน้ีมากยิ่งนัก กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนรางกระดูก 
 มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทัง้หลายน้ีมากยิ่งนัก กามทั้งหลาย 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนชิ้นเนือ้ ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา เปรียบเหมือนคบหญา ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบ 
 เหมือนหลุมถานเพลิง ... กามท้ังหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือน 
 ความฝน ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนของยืม ... กาม 
 ทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา เปรียบเหมือนเขยีงสําหรับสับเนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา 
 เปรียบเหมือนหอกและหลาว ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือน 
 ศีรษะงู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก 
      พระอริฏฐะผูเกิดในตระกลูพรานแรง แมอันภิกษุเหลานั้น วากลาวอยู 
 อยางนี้ ก็ยังยดึถือทิฐิอันเปนบาปน้ันดวยความยึดถือมั่นอยางเดิม กลาวยืนยันวา 
 ผมกลาวอยางนั้นจริง ทานทั้งหลายผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว 
 โดยประการทีต่รัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแก 
 ผูเสพไดจริงไม 
      ก็เพราะเหตุที่ภิกษุเหลานั้น ไมอาจเปลือ้งพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูล 
 พรานแรงจากทิฐิอันเปนบาปน้ันได จึงภิกษุเหลานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๒๗๗] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ 
 เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามพระอริฏฐะผูเกิด 
 ในตระกูลพรานแรงวา ดูกรอริฏฐะ ขาววา เธอมีทิฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิด 
 ขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปน 
 ธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ จริงหรือ 
      พระอริฏฐะทูลรับวา ขาพระพุทธเจากลาวอยางนั้นจริง พระพุทธเจาขา 
 ขาพระพุทธเจารูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลวโดยประการที่ตรัสวา เปนธรรม 
 ทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม 
                           ทรงติเตียน 



      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุไร เธอจึงเขาใจธรรม 
 ที่เราแสดงแลวอยางนั้นเลา เรากลาวธรรมอันทําอันตรายไวโดยปริยายเปนอนัมาก 
 มิใชหรือ และธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามทั้งหลายเรากลาววา 
 มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามท้ังหลายน้ีมากยิ่งนัก 
 กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนรางกระดูก มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก 
 โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ... 
 กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนคบหญา ... กามทั้งหลายเรากลาววา 
 เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ... กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนความฝน 
 ... กามทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนของยืม ... กามทั้งหลายเรากลาววา 
 เปรียบเหมือนผลไม ... กามทัง้หลายเรากลาววา เปรียบเหมือนเขียงสําหรับ 
 สับเนื้อ ... กามท้ังหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนหอกและหลาว ... กาม 
 ทั้งหลายเรากลาววา เปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ 
 ในกามทั้งหลายน้ีมากยิ่งนกั เมื่อเปนเชนนั้น เธอชื่อวากลาวตูเราดวยทิฐิที่ตน 
 ยึดถือไวผิด ชือ่วาทําลายตนเอง และชื่อวาประสพบาปมิใชบุญมาก ขอนั้นแหละ 
 จักเปนไปเพ่ือความไมเกือ้กูล เพ่ือทุกขแกเธอ ตลอดกาลนาน 
      ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของ 
 ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... 
 คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
 เหตุนั้นแล สงฆจงทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุ 
 อริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ฯ 
               วิธีลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิเปนบาป 
      [๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ 
 ทิฐิอันเปนบาป พึงทําอยางนี้ คือ พึงโจทภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรงกอน 
 คร้ันแลวพึงใหเธอใหการ แลวพึงปรับอาบัติ คร้ันแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ 
 พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
           กรรมวาจาทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน 
 ตระกูลพรานแรง มีทิฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิดขึ้นวาเรารูทัว่ถึงธรรม 
 ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทํา 
 อันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ 
 เธอไมยอมสละทิฐินั้น ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 ทําอุกเขปนยีกรรม ฐานไมละทิฐิอันเปนบาปแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน 
 ตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ นี้เปนญัตติ 



      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูล 
 พรานแรง มีทิฐิอันเปนบาปเห็นปานนี้เกิดขึน้วา เรารูทั่วถึงธรรมที่ 
 พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทํา 
 อันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ 
 เธอไมยอมสละทิฐินั้น สงฆทาํอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปน 
 บาปแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ 
 การทําอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแกภิกษุอริฏฐะผูเกิด 
 ในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฐิอันเปนบาปเห็น 
 ปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดย 
 ประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทํา 
 อันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ เธอไมยอมสละทิฐินั้น สงฆทํา 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาปแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดใน 
 ตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ การทําอุกเขปนยีกรรม 
 ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแกภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ 
 หามสมโภคกับสงฆ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป อันสงฆทําแลว 
 แกภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ชอบ 
 แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี ้
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงบอกภิกษุที่อยูในอาวาสตอๆ ไปวา ภิกษุ 
 อริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง อันสงฆทําอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอัน 
 เปนบาปแลว คือ หามสมโภคกับสงฆ ฯ 
                    ----------- 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
 คือ ทําลับหลัง ๑ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 



 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ทาํเพราะไมตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ 
 ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับ 
 อาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                            หมวดที่ ๔ 
      [๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ทาํลับหลัง ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ไมสอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน 
 วรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ไมทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 



 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ทาํเพราะไมตองอาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ทาํเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ 
 สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ทาํเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปน 
 วรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆ 
 เปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 



 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับ 
 แลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
             ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ 
                        ---------------- 
                   ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติ 
 ยังมิไดแสดง ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 



 คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๒๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๒๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๒๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 



                           หมวดที่ ๑๐ 
      [๓๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      [๓๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก  เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      [๓๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 ที่ประกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก  เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดแีลว 
 คือปรับอาบัติแลวทํา ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ประกอบ 
 ดวยองค ๓ นี้แล เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                   ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
               ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
                        ------------- 
                      ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมือ่สงฆจํานงพึง 
 ลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอ- 
 *การทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด 
 มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ อยูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอนัไม 
 สมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป คือ เปนผูมีศีลวิบัติ 



 ในอธิศีล ๑ เปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป คือ กลาวติเตียน 
 พระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียนพระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
 สละทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการ 
 ทะเลาะ กอการวิวาท ทําความอื้อฉาว กออธกิรณในสงฆ รูปหนึ่งเปนพาล 
 ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร รูปหนึ่งอยูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวย 
 การคลุกคลีอันไมสมควร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ- 
 *อันเปนบาป แกภิกษุ ๓ รูปน้ีแล ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
 สละทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติ 
 ในอธิศีล รูปหนึ่งเปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวิบัติ ในอติทิฐิ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ 
 อันเปนบาป แกภิกษุ ๓ รูปน้ีแล ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไม 
 สละทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่ง กลาวติเตียน 
 พระพุทธเจา รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ 
 อันเปนบาป แกภิกษุ ๓ รูปน้ีแล ฯ 
                      ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด 
               ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ 
                         ------------ 
                          วัตร ๑๘ ขอ 



      [๓๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละ 
 ทิฐิอันเปนบาปแลว ตองประพฤติโดยชอบ 
      วิธีประพฤติชอบในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปน้ัน 
 ดังตอไปนี้:- 
      ๑. ไมพึงใหอุปสมบท 
      ๒. ไมพึงใหนิสัย 
      ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสัง่สอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      ๖. สงฆลงอกุเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปเพราะอาบัติใด 
         ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๙. ไมพึงติกรรม 
     ๑๐. ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
     ๑๑. ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๓. ไมพึงทําการไตสวน 
     ๑๔. ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
     ๑๕. ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
     ๑๖. ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
     ๑๗. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
     ๑๘. ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
                          วัตร ๑๘ ขอ 
             ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ 
                      ------------------ 
                     สงฆลงโทษและระงับกรรม 
      [๓๑๐] คร้ังนั้น สงฆไดลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 
 แกพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง คือ หามสมโภคกับสงฆ ทานถูกสงฆ 
 ลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แลวสึกเสีย บรรดาภิกษุที่เปนผู 
 มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระอริฏฐะผูเกิดใน 
 ตระกูลพรานแรง ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปแลว จึงได 
 สึกเสียเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ 



                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๓๑๑] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ 
 เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง ถูกสงฆลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาปแลวสึกเสีย จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคเจา ทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษ 
 นั้น ถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาปแลว จึงไดสึกเสยีเลา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษน้ันนั่น ไมเปนไปเพ่ือความ 
 เลื่อมใสของชมุชนที่ยังไมเลือ่มใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไม 
 สละทิฐิอันเปนบาป ฯ 
                  วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ 
 ทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ:- 
      ๑. ใหอุปสมบท 
      ๒. ใหนิสัย 
      ๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. รับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ยังสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๓๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ 
 ทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป เพราะอาบัติใด 
         ตองอาบัตินั้น 
      ๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ติกรรม 
      ๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆไมพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ 
 ทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ คือ:- 
      ๑. หามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. หามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ทําการไตสวน 
      ๔. เร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. โจทภิกษุอื่น 
      ๗. ใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆไมพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป ฯ 
                  วัตรที่ไมควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
             ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ 
                        ------------ 
                   วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ 
 ทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ คือ:- 
      ๑. ไมใหอุปสมบท 
      ๒. ไมใหนิสัย 
      ๓. ไมใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติแลว ก็ไมสั่งสอนภิกษุณี 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละ 
 ทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก คือ:- 
      ๑. สงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป เพราะอาบัติใด 



         ไมตองอาบัตินั้น 
      ๒. ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๓. ไมตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๔. ไมติกรรม 
      ๕. ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ 
 อันเปนบาป แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ คือ:- 
      ๑. ไมหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๒. ไมหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ๓. ไมทําการไตสวน 
      ๔. ไมเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ๕. ไมยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ๖. ไมโจทภิกษุอื่น 
      ๗. ไมใหภิกษุอื่นใหการ 
      ๘. ไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้แล สงฆพึงระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป ฯ 
                   วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ขอ ๓ หมวด 
             ในอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป จบ 
                        ------------- 
      วิธีระงับอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
      [๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีระงับอุกเขปนียกรรมฐานไมสละ 
 ทิฐิอันเปนบาป พึงระงับอยางนี้:- 
      ภิกษุผูถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาปนั้น พึงเขา 
 ไปหาสงฆหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง 
 อัญชลี แลวกลาวคําขอระงับกรรมนั้นอยางนี้ วาดังนี้:- 
            คําขอระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
      ทานเจาขา ขาพเจาถูกสงฆลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป 
 แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได ขาพเจาขอระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป 



      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม- 
 *วาจา วาดังนี้:- 
                   กรรมวาจาระงับอุกเขปนียกรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ถูกสงฆลง 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป แลวประพฤติโดยชอบ 
 หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
 ไมสละทิฐิอันเปนบาป ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึง 
 ระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แกภิกษุมีชื่อนี้ นี้ 
 เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ถูกสงฆ 
 ลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป แลวประพฤติโดยชอบ 
 หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนียกรรม ฐาน 
 ไมสละทิฐิอันเปนบาป สงฆระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทิฐิอัน 
 เปนบาป แกภิกษุมีชื่อนี้ การระงับอุกเขปนยีกรรมฐานไมสละทิฐิอัน 
 เปนบาป แกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ถูกสงฆลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ 
 อันเปนบาป แลวประพฤติโดยชอบ หายเยอหยิ่ง ประพฤติแกตัวได 
 บัดน้ี ขอระงับอุกเขปนยีกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป สงฆระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาปแกภิกษุมีชื่อนี้ การระงับ 
 อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทฐิิอันเปนบาป แกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป สงฆระงับแลวแก 
 ภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวย 
 อยางนี้ ฯ 
             อุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิอันเปนบาป ที่ ๗ จบ 
                        กัมมขันธกะ ที่ ๑ จบ 
                       ในขันธกะนี้มี ๗ เร่ือง 
                          ---------- 
                        หัวขอประจําขันธกะ 



      [๓๑๙] ๑. ภิกษุพวกพระปณฑุกะและพระโลหิตกะ กอความบาดหมาง 
 เอง ไดเขาไปหาภิกษุผูเชนกัน แลวใหขมักเขมนในการกอความบาดหมางขึ้น 
 ความบาดหมางที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึน้ แมที่เกิดขึ้นแลวก็ขยายตัวออกไป ภิกษุ 
 ทั้งหลายท่ีมักนอย มีศีลเปนที่รัก ยอมเพงโทษในบริษัท 
      พระพุทธชินเจาผูสยัมภูอคัรบุคคล ผูทรงพระสัทธรรม รับส่ังใหลง 
 ตัชชนียกรรม ณ พระนครสาวัตถี 
      ตัชชนีกรรมที่ไมเปนธรรม ไมเปนวินัย คือ ทําลับหลังไมสอบถาม 
 กอนแลวทํา ไมทําตามปฏิญาณ หมวด ๑ ทําเพราะไมตองอาบัติ ทําเพราะอาบัติ 
 มิใชเทสนาคามินี ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว หมวด ๑ ไมโจทกอนแลวทํา ไม 
 ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ไมปรับอาบัติแลวทํา หมวด ๑ ทําลับหลัง ทําโดย 
 ไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ไมสอบถามกอนแลวทํา ทําโดยไมเปน 
 ธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ ไมทําตามปฏิญาณ ทําโดยไมเปนธรรม สงฆ 
 เปนวรรคทํา หมวด ๑ ทําเพราะไมตองอาบัติ ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรค 
 ทํา หมวด ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามินี ทําโดยไมเปนธรรม สงฆ 
 เปนวรรคทํา หมวด ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปน 
 วรรคทํา หมวด ๑ ไมโจทกอนแลวทํา ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา 
 หมวด ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา 
 หมวด ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ทําโดยไมเปนธรรม สงฆเปนวรรคทํา หมวด ๑ 
      ปราชญพึงทราบฝายถูกตามนัยตรงกันขามกับฝายผดิน่ันแหละ 
      เมื่อสงฆจํานงพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุใด สงฆพึงลงตัชชนียกรรมแก 
 ภิกษุนั้น ผูกอความบาดหมาง เปนพาล คลุกคลีกับคฤหัสถ หมวด ๑ วิบัติ 
 ในอธิศีล ในอัธยาจาร ในอติทิฐิ หมวด ๑ กลาวติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม 
 พระสงฆ หมวด ๑ 
      สงฆพึงลงตัชชนียกรรมแกภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งกอความบาดหมาง 
 รูปหน่ึงเปนพาล รูปหนึ่งคลุกคลีกับคฤหัสถ หมวด ๑ รูปหนึ่งวิบัติในศีล 
 รูปหน่ึงวิบัติในอัธยาจาร รูปหนึ่งวิบัติในอติทิฐิ หมวด ๑ รูปหนึ่งกลาวติเตียน 
 พระพุทธเจา รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระธรรม รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ 
 หมวด ๑ 
      ภิกษุถูกสงฆลงตัชชนียกรรมแลว ตองประพฤติโดยชอบอยางนี้ คือ ไม 
 ใหอุปสมบท ไมใหนิสัย ไมใหสามเณรอุปฏฐาก ไมสั่งสอนภิกษุณี และได 
 สมมติแลวก็ไมสั่งสอน ไมตองอาบัตินั้น ไมตองอาบัติอื่นอันเชนกันและอาบัติ 
 ยิ่งกวานั้น ไมติกรรม ไมติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม ไมหามอุโบสถ ปวารณา 
 แกปกตัตตะภิกษุไมทําการไตสวน ไมเร่ิมอนวุาทาธิกรณ ไมยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 



 ไมโจทภิกษุอื่น ไมใหภิกษุอื่นใหการ และไมชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน 
      ภิกษุใดประกอบดวยองค ๕ คือ ใหอุปสมบท ใหนิสัย ใหสามเณร 
 อุปฏฐาก สั่งสอนภิกษุณี แมไดรับสมมติแลวก็ยังสั่งสอนและองค ๕ คือ ตอง 
 อาบัตินั้น ตองอาบัติอันเชนกนั และตองอาบัติที่ยิ่งกวานั้น ติกรรม ติภิกษุทั้ง 
 หลายผูทํากรรม สงฆไมระงับตัชชนียกรรมแกภิกษุนั้น 
      ภิกษุใดประกอบดวยองค ๘ นี้ คือ หามอุโบสถ ปวารณา ทําการไตสวน 
 เร่ิมอนุวาทาธกิรณ ใหทําโอกาส โจทภิกษุอื่น ใหภิกษุอื่นใหการ และใหสู 
 อธิกรณกัน ยอมไมระงับจากตัชชนียกรรม 
      ปราชญพึงทราบฝายถูกตามนัยตรงกันขามกับฝายผดิน้ันแหละ 
      ๒. พระเสยยสกะเปนพาล มีอาบัติมาก และคลุกคลีกับคฤหัสถ 
 พระสัมพุทธเจาผูมหามุนี รับส่ังใหลงนิยสกรรม 
      ๓. ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะทั้งสอง ในชนบทกิฏาคีรี 
 ไมสํารวม ประพฤติแมซ่ึงอานาจารมีอยางตางๆ พระสัมพุทธชินเจารับส่ังใหลง 
 ปพพาชนียกรรม ในพระนครสาวัตถี 
      ๔. พระสุธรรมเปนเจาถ่ินของจิตตะคฤหบดีในเมืองมัจฉิกาสณฑดาจิตตะ 
 ผูอุบาสก ดวยถอยคํากระทบชาติ พระตถาคตรับส่ังใหลงปฏิสารณียกรรม 
      ๕. พระชินเจาผูอุดม ทรงบัญชาใหลงอุกเขปนียกรรม ในเพราะไมเห็น 
 อาบัติ แกพระฉันนะผูไมปรารถนาจะเห็นอาบัติ ในพระนครโกสัมพี 
      ๖. พระฉันนะไมปรารถนาจะทําคืนอาบัตินั้นแล พระพุทธเจาผูดํารง 
 ตําแหนงนายกพิเศษ รับส่ังใหลงอุกเขปนยีกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติตอไป 
      ๗. ทิฐิอันเปนบาป อาศัยความไมรู บังเกิดแกพระอริฏฐะ พระชินเจา 
 ดํารัสใหลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละทิฐิ นยิสกรรม ปพพาชนียกรรม และ 
 ปฏิสารณียกรรม ก็เหมือนกัน 
      บทเกินเหลานี้มีในปพพาชนียกรรม คือ เลนคะนอง ประพฤติอนาจาร 
 ลบลางพระบัญญัติ และมิจฉาชีพ ฐานไมเห็นและไมทาํคืนอาบัติ และฐานไม 
 สละทิฐิ บทเกินเหลานี้มีในปฏิสารณียกรรมคือ มุงความไมมีลาภ กลาวติเตียน 
 มีนามวา ปญจกะ ๒ หมวดๆ ละ ๕ แมกรรมทั้งสอง คือ ตัชชนียกรรม และ 
 นิยสกรรม ก็เชนกัน ปพพานียกรรม และปฏิสารณียกรรม หยอนและยิ่งกวากนั 
 ๘ ขอ ๒ หมวด โดยการจําแนกอุกเขปนยีกรรม ๓ อยางนั้นเชนเดียวกัน 
      ปราชญพึงทราบกรรมที่เหลือ แมตามนัยแหงตัชชนียกรรม เทอญ ฯ 
                      หัวขอประจําขันธกะ จบ 
                         ------------ 
                         ปาริวาสิกขันธกะ 



                        เร่ืองพระอยูปริวาส 
      [๓๒๐] สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุทั้งหลายผูอยู 
 ปริวาส ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การอาสนะมาให 
 การนําที่นอนมาให การนําน้ําลางเทามาให การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ด 
 เทา การรับบาตรจีวร การถูหลังเมื่ออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดา 
 ภิกษุที่เปนผูมกันอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้ง 
 หลายผูอยูปริวาส จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
 การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การนําน้ําลางเทามาให การต้ังต่ังรองเทา 
 การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังเมื่ออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุ 
 ทั้งหลายเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๓๒๑] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ 
 เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ยินดกีารกราบไหว 
 การลุกรัก อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให 
 การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถู 
 หลังใหเมื่ออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุ 
 ทั้งหลายผูอยูปริวาส จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
 การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระ 
 เบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ําของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูอยูปริวาสนั่นไมเปนไปเพ่ือ 
 ความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส หรือเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน 
 ที่เลื่อมใสแลว ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพึงยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม 
 สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ัง 
 รองเทา การต้ังกระเบ้ืองเชด็เทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา 
 ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม 
 สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ือง 



 เช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ําของภิกษุทั้งหลายผูอยู 
 ปริวาสดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา 
 ผาอาบนํ้าฝน การสละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาสดวยกัน 
 ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุทั้งหลาย 
 ผูอยูปริวาส โดยประการที่ภิกษุผูอยูปริวาส ตองประพฤติทุกรูป ฯ 
                       ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ขอ 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาสพึงประพฤติชอบ วิธี 
 ประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังตอไปนี้:- 
      อันภิกษุผูปริวาส ไมพึงใหอุปสมบท 
      ไมพึงใหนิสัย 
      ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      สงฆใหปริวาสเพ่ืออาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ไมพึงติกรรม 
      ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงทําการไตสวน 
      ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
      ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
      ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๓๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพึงไปขางหนา 
 แหงปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 



      พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ 
 ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ 
      ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุ เปนสมณะนําหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกลุ 
      ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค 
      ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ 
      ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยน้ัน ดวยคดิวาคนทั้งหลาย 
 อยารูเรา ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาสเปนอาคันตุกะไป พึงบอก 
 มีอาคันตุกะมา ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา ถาอาพาธ 
 พึงสั่งทูตใหบอก ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๓๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพึงออกจากอาวาส 
 ที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุ 
 มิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุ 
 มิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพึงออกจากอาวาส 
 ที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน 
 นานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 



 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน 
 นานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่มภิีกษุ แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ 
 เวนแตมีอันตราย ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๓๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส พึงออกจากอาวาส 
 ที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ เปน 
 สมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใช 
 อาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพึงอยูในที่มุง 



 อันเดียวกันในอาวาส กับปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในถ่ินมิใชอาวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ด ี
      เห็นปกตัตตะภิกษุแลว พึงลุกออกจากอาสนะ 
      พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 
      ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมอนัเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๓๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูอยูปริวาส ไมพึงอยูในที่มุงเดยีวกัน 
 ในอาวาส กับภิกษุอยูปริวาสผูแกพรรษากวา 
      ไมพึงอยูในที่มุงเดยีวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงเดยีวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ด ี
      ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับภิกษุอยูปริวาสผูแกพรรษากวา 
      ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ... กับภิกษุผูควรมานัต 
      ... กับภิกษุผูประพฤติมานัต 
      ... กับภิกษุผูควรอัพภาน 
      เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อเธอนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดยีวกัน 
      เมื่อเธอจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อเธอจงกรมอยู ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
      [๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูอยูปริวาสเปนที่ ๔ พึงให 
 ปริวาส พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูปทั้งภิกษุผูอยูปริวาสนั้น 
 พึงอัพภาน การกระทําดังนั้นใชไมไดและไมควรทํา ฯ 
                     ปาริวาสิกวัตร ๙๔ ขอ จบ 
                        ------------- 
                        รัตติเฉท ๓ อยาง 
      [๓๓๑] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก คร้ันถึงแลว 



 ถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่งเฝา ณ ที่อันควรสวนขางหนึ่ง ทานพระอุบาลีนั่งเฝา 
 เรียบรอยแลว ไดทูลถามความขอนี้แดพระผูมีพระภาควา ความขาดแหงราตรี 
 ของภิกษุผูอยูปริวาส มีเทาไร พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา อุบาลี ความขาดแหงราตรี ของภิกษุผูอยูปริวาส 
 มี ๓ คือ อยูรวม ๑ อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑ รัตติเฉทของภิกษุผูอยูปริวาส 
 มี ๓ อยางนี้แล ฯ 
                      พุทธานุญาตใหเก็บปริวาส 
      [๓๓๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตถี ภิกษุสงฆมาประชุมกัน 
 มากมาย ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ไมสามารถจะชําระปริวาส จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเก็บปริวาส 
                          วิธีเก็บปริวาส 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีเก็บปริวาส พึงเก็บอยางนี้:- 
      อันภิกษุผูอยูปริวาสนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค 
 เฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา ขาพเจาเก็บปริวาส 
 ปริวาสเปนอันเก็บแลว หรือกลาววา ขาพเจาเก็บวัตร ปริวาสก็เปนอันเก็บแลว ฯ 
                    พุทธานุญาตใหสมาทานปริวาส 
      [๓๓๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายออกจากพระนครสาวัตถี ไป 
 ในที่นั้นๆ แลว พวกภิกษุผูอยูปริวาสสามารถชําระปริวาสได จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาค 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมาทานปริวาส 
                        วิธีสมาทานปริวาส 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีสมาทานปริวาส พึงสมาทานอยางนี้:- 
      อันภิกษุผูอยูปริวาสนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค 
 เฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําสมาทานวา ขาพเจาสมาทาน 
 ปริวาส ปริวาสเปนอันสมาทานแลว หรือกลาวคําสมาทานวา ขาพเจาสมาทานวัตร 
 ปริวาสก็เปนอันสมาทานแลว ฯ 
                        ปาริวาสิกวัตร จบ 
                          ----------- 
                     เร่ืองมูลายปฏิกัสสนารหภิกษุ 
      [๓๓๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ยินด ี
 การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนํา 
 ที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตร 



 จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผู 
 มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหา 
 อาบัติเดิม จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนํา 
 อาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ือง 
 เช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๓๓๕] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ใน 
 เพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให 
 การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การ 
 รับบาตร จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุ 
 ทั้งหลายผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม จึงไดยินดกีารกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม 
 สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา 
 การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะ 
 ภิกษุทั้งหลายเลา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมนั่น 
 ไมเปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส ... คร้ันแลว ทรงทําธรรมีกถา 
 รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ไมพึงยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะ 
 มาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเชด็เทา 
 การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินด ี
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม 
 สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา 
 การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของภิกษุ 
 ทั้งหลาย ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมดวยกนั ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา 
 ผาอาบนํ้าฝน การสละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูควรชักเขาหา 



 อาบัติเดิม ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุทั้งหลาย 
 ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม โดยประการที่ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ตอง 
 ประพฤติทุกรูป ฯ 
                       มูลายปฏิกัสสนารหวัตร 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม พึง 
 ประพฤติโดยชอบ วิธีประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังนี้:- 
      อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงใหอุปสมบท 
      ไมพึงใหนิสัย 
      ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      เปนผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม เพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ไมพึงติกรรม 
      ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงทําการไตสวน 
      ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
      ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
      ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๓๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงไป 
 ขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
      พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ 
 ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ 
      ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะไปขางหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกลุ 



      ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค 
      ไมพึงสมาทานบิณฑปาติกธุดงค และ 
      ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยน้ัน ดวยคดิวา คนทั้งหลาย 
 อยารูเรา ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึง 
 ออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินที่มิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุ 
 มิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินที่มิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่หา 
 ภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุ 
 มิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๓๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงออก 
 จากอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานา- 
 *สังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานา- 
 *สังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน 
 นานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 



      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่มภิีกษุ แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวน 
 แตมีอันตราย ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๓๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม พึงออก 
 จากอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุเปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมาน- 
 *สังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ เปน 
 สมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่ม ี
 ภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่ม ี
 ภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใช 
 อาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๓๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงอยู 
 ในที่มุงอันเดยีวกันในอาวาส กับปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงอยูในที่มุงเดยีวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี กับ 
      ปกตัตตะภิกษุ 
      เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ 
      พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 



      ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดยีวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ไมพึงอยู 
 ในที่มุงอันเดยีวกันในอาวาส กับภิกษุผูอยูปริวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงเดยีวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงเดยีวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ด ี
      ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดยีวกนั กับภิกษุผูอยูปริวาส 
      ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ที่แกพรรษากวา 
      ... กับภิกษุผูควรมานัต 
      ... กับภิกษุผูประพฤติมานัต 
      ... กับภิกษุผูควรอัพภาน 
      เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อเธอนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดยีวกัน 
      เมื่อเธอจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อเธอจงกรม ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
      [๓๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมเปน 
 ที่ ๔ พึงใหปริวาส พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูป ทั้งภิกษุ 
 ผูควรชักเขาหาอาบัติเดิมนั้น พึงอัพภาน การกระทําดังนั้นใชไมได และไม 
 ควรทํา ฯ 
                     มูลายปฏิกัสสนารหวัตร จบ 
                        -------------- 
                       เร่ืองมานัตตารหภิกษุ 
      [๓๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัต ยินดีการกราบไหว 
 การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให 
 การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การ 
 ถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมกันอย ... 
 ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัต จึงไดยินดี 



 การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การ 
 นําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับ 
 บาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา 
 ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัต ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามี- 
 *จิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา 
 การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะ 
 ภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุ 
 ทั้งหลายผูควรมานัต จึงไดยินการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามี- 
 *จิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา 
 การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะ 
 ภิกษุทั้งหลายเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุผูควรมานัตนั่น ไมเปน 
 ไปเพ่ือความเลือ่มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับ 
 สั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงยินดีการ 
 กราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนํา 
 ที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตร 
 จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี ตองอาบัติ 
 ทุกกฏ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม 
 สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ัง 
 รองเทา การต้ังกระเบ้ืองเชด็เทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของ 
 ภิกษุทั้งหลายผูควรมานัตดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผา 
 อาบน้ําฝน การสละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูควรมานัตดวยกัน 
 ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจะบัญญัติวัตรแกภิกษุผูควร 
 มานัต โดยประการที่ภิกษุผูควรมานัต ตองประพฤติทุกรูป ฯ 
                         มานัตตารหวัตร 



                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต พึงประพฤติชอบ 
 วิธีประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังนี้:- 
      อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงใหอุปสมบท 
      ไมพึงใหนิสัย 
      ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      ตนเปนผูควรมานัตเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ไมพึงติกรรม 
      ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงทําการไตสวน 
      ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
      ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
      ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงไปขางหนาแหง 
 ปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
      พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ ที ่
 สงฆจะพึงใหเธอ 
      ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะนําหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกุล 
      ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค 
      ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ 
      ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยน้ัน ดวยคดิวาคนทั้งหลาย 
 อยารูเรา ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 



      [๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต เปนอาคันตุกะไป พึง 
 บอก มีอาคันตุกะมา ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา พึงบอก 
 ทุกวัน ถาอาพาธ พึงสั่งทูตใหบอก ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงออกจากอาวาส 
 ที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุ 
 มิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที ่
 หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุ 
 มิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที ่
 หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงออกจากอาวาส 
 ที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานา- 
 *สังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานา 
 สังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แต 
 เปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาส 



 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิ 
 ใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแต 
 มีอันตราย ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต พึงออกจากอาวาสที่ม ี
 ภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมาน- 
 *สังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมาน- 
 *สังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ เปน 
 สมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่ม ี
 ภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่ม ี
 ภิกษุเปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใช 
 อาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียว 
 กันในอาวาส กับปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในถ่ินมิใชอาวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี กับ 
 ปกตัตตะภิกษุ 



      เห็นปกตัตตะภิกษุแลวพึงลุกจากอาสนะ 
      พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 
      ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดยีวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรมานัต ไมพึงอยูในที่มุงเดยีว 
 กันในอาวาส กับภิกษุผูอยูปริวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงเดยีวกันในถิ่นมิใชอาวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงเดยีวกันในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ด ี
      ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดยีวกนั กับภิกษุผูอยูปริวาส 
      ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ... กับภิกษุผูควรมานัตที่แกกวา 
      ... กับภิกษุผูประพฤติมานัต 
      ... กับภิกษุผูควรอัพภาน 
      เมื่อเธอนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อเธอนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดยีวกัน 
      เมื่อเธอจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อเธอจงกรมอยู ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
      [๓๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรมานัตเปนที่ ๔ พึงให 
 ปริวาส พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูปทั้งภิกษุผูควรมานัตนั้น 
 พึงอัพภาน การกระทําดังนั้น ใชไมไดและไมควรทํา ฯ 
                        มานัตตารหวัตร จบ 
                         ------------ 
                       เร่ืองมานัตตจาริกภิกษุ 
      [๓๕๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัตยินดีการกราบ 
 ไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอน 
 มาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร 
 การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... 



 ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนมานตัตจาริกภิกษุทั้งหลายจึงไดยินดี 
 การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนํา 
 ที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตร 
 จีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา แลวกราบทูลเร่ือง 
 นั้นแดพระผูมพีระภาค ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๓๕๕] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ 
 เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัต ยินดีการกราบไหว การ 
 ลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การ 
 ลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเชด็เทา การรับบาตรจีวร การถูหลัง 
 ใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุทั้งหลาย 
 ผูประพฤติมานัต จึงไดยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
 การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ัง 
 กระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ 
 ทั้งหลายเลา ดกูรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูประพฤติมานัตนั่น ไม 
 เปนไปเพ่ือความเลื่อมใสของชมุชนที่ยังไมเลือ่มใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา 
 รับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต ไมพึง 
 ยินดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให 
 การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การ 
 รับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี 
 ตองอาบัติทุกกฏ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม 
 สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา 
 การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของภิกษุ 
 ทั้งหลายผูประพฤติมานัตดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผา 
 อาบน้ําฝน การสละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัตดวยกัน 
 ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุผูประพฤติ 



 มานัต โดยประการที่ภิกษุผูประพฤติมานัต ตองประพฤติทุกรูป ฯ 
                         มานัตตจาริกวัตร 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต พึงประพฤติชอบ 
 วิธีประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังตอไปนี้:- 
      อันภิกษุผูประพฤติมานัต ไมพึงใหอุปสมบท 
      ไมพึงใหนิสัย 
      ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      สงฆใหมานัตเพ่ืออาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ไมพึงติกรรม 
      ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงทําการไตสวน 
      ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
      ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
      ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต ไมพึงไปขางหนา 
 แหงปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
      พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ 
 ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ 
      ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุเปนสมณะนําหนาหรือตามหลัง เขาไปสูสกุล 
      ไมพึงสมาทานอรัญญิกธุดงค 
      ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ 
      ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยน้ัน ดวยคดิวาคนทั้งหลาย 



 อยารูเรา ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต เปนอาคันตุกะไป พึง 
 บอก มีอาคันตุกะมา ก็พึงบอก พึงบอกในอุโบสถ พึงบอกในปวารณา พึงบอก 
 ทุกวัน ถาอาพาธ พึงสั่งทูตใหบอก ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัตไมพึงออกจากอาวาส 
 ที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุ 
 มิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที ่
 หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุ 
 มิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได ทั้งนี้ เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมีอันตราย ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัตไมพึงออกจากอาวาส 
 ที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานา- 
 *สังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปนนานา- 
 *สังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แต 
 เปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาส 



 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่มภิีกษุ แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับสงฆ เวนแตมี 
 อันตราย ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต พึงออกจากอาวาส 
 ที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมาน- 
 *สังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุเปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ เปน 
 สมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่ม ี
 ภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่ม ี
 ภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสหรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่มภิีกษุ เปนสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๓๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัตไมพึงอยูในที่มุงอนั 
 เดียวกันในอาวาส กับปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในถ่ินมิใชอาวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ดี กับ 
 ปกตัตตะภิกษุ 
      เห็นปกตัตตะภิกษุแลว พึงลุกจากอาสนะ 



      พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 
      ไมพึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดยีวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๓๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูประพฤติมานัต ไมพึงอยูในที่มุง 
 อันเดียวกันในอาวาส กับภิกษุผูอยูปริวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในถ่ินมิใชอาวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ด ี
      ไมพึงนั่ง ณ อาสนะอันเดียวกันกับภิกษุผูอยูปริวาส 
      ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ... กับภิกษุผูควรมานัต 
      ... กับภิกษุผูประพฤติมานัตผูแกกวา 
      ... กับภิกษุผูควรอัพภาน 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดยีวกัน 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยู ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
      [๓๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูประพฤติมานัตเปนที่ ๔ พึง 
 ใหปริวาส พึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูปทั้งมานัตตจาริกภิกษุ 
 นั้น พึงอัพภาน การกระทําดงันั้น ใชไมไดและไมควรทํา ฯ 
                        รัตติเฉท ๔ อยาง 
      [๓๖๕] คร้ังนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปในพุทธสํานัก คร้ันแลวถวาย 
 บังคมพระผูมีพระภาคนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถามความขอนี้แด 
 พระผูมีพระภาควา ความขาดแหงราตรีของภิกษุผูประพฤติมานัตมีเทาไร พระ 
 พุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา อุบาลี ความขาดแหงราตรีของภิกษุผูประพฤติ 
 มานัตมี ๔ คือ อยูรวม ๑ อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑ ประพฤติในคณะอันพรอง ๑ 
 รัตติเฉทของภกิษุผูประพฤติมานัตมี ๔ อยางนี้แล ฯ 



                      พุทธานุญาตใหเก็บมานัต 
      [๓๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ในพระนครสาวัตถี มีภิกษุสงฆเปนอันมาก 
 มาประชุมกัน ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติมานัตไมสามารถชําระมานัตได จึงกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเก็บมานัต 
                          วิธีเก็บมานัต 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีเก็บมานัตพึงเก็บอยางนี้ 
      ภิกษุผูประพฤติมานัตนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค 
 เฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําเก็บมานัต วาดังนี้ ขาพเจา 
 เก็บมานัต มานัตเปนอันเก็บมาแลว หรือกลาววา ขาพเจาเกบ็วัตร มานัตก็เปน 
 อันเก็บแลว ฯ 
                     พุทธานุญาตใหสมาทานมานัต 
      [๓๖๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายออกจากพระนครสาวัตถีไปใน 
 ที่นั้นๆ แลว พวกภิกษุผูประพฤติมานัต สามารถชําระมานัต จึงกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมาทานมานัต 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล วิธีสมาทานมานัตพึงสมาทานอยางนี้ 
      อันภิกษุผูประพฤติมานัตนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงค 
 เฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําสมาทานวาดังนี้ ขาพเจา 
 สมาทานมานัต มานัตเปนอันสมาทานแลว หรือกลาวคําสมาทานวา ขาพเจา 
 สมาทานวัตร มานัตก็เปนอันสมาทานแลว ฯ 
                       มานัตตจาริกวัตร จบ 
                          --------- 
                        เร่ืองอัพภานารหภิกษุ 
      [๓๖๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภาน ยินดีการกราบ- 
 *ไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอน 
 มาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร 
 การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... 
 ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภานจึงไดยินด ี
 การกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การ 
 นําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับ 
 บาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลายเลา แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค ฯ 
                        ประชุมสงฆทรงสอบถาม 



      [๓๖๙] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะ 
 เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภาน ยินดีการกราบไหว การลุกรับ 
 อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา 
 การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่อ 
 อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุ 
 ทั้งหลายผูควรอัพภานจึงไดยนิดีการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม 
 การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ัง 
 กระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุ 
 ทั้งหลายเลา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุผูควรอัพภานน่ันไมเปนไปเพ่ือ 
 ความเลื่อมใสของชุมชนทีย่ังไมเลื่อมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมมีกถารับส่ังกะภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงยินดีการกราบไหว 
 การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให 
 การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถู 
 หลังใหเมื่ออาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย รูปใดยินดี ตองอาบัติทุกกฏ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการกราบไหว การลุกรับ อัญชลีกรรม สามี- 
 *จิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา การต้ังต่ังรองเทา 
 การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตรจีวร การถูหลังใหเมื่ออาบน้ํา ของภิกษุ 
 ทั้งหลายผูควรอัพภานดวยกัน ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ปวารณา ผา- 
 *อาบน้ําฝน การสละภัตร และการรับภัตร แกภิกษุทั้งหลายผูควรอัพภานดวยกัน 
 ตามลําดับผูแกพรรษา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติวัตรแกภิกษุทั้งหลาย 
 ผูควรอัพภาน  โดยประการที่ภิกษุผูควรอัพภานตองประพฤติทุกรูป ฯ 
                         อัพภานารหวัตร 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานพึงประพฤติชอบ วิธี 
 ประพฤติชอบในวัตรนั้น ดังตอไปนี้:- 
      ไมพึงใหอุปสมบท 



      ไมพึงใหนิสัย 
      ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ไมพึงรับสมมติเปนผูสั่งสอนภิกษุณี 
      แมไดรับสมมติแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      สงฆอัพภานเพ่ืออาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ไมพึงติกรรม 
      ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
      ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงทําการไตสวน 
      ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
      ไมพึงยังภิกษุอื่นใหทําโอกาส 
      ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
      ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
      ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูอธิกรณกัน ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงไปขางหนาแหง 
 ปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงนั่งขางหนาแหงปกตัตตะภิกษุ 
      พึงพอใจดวยอาสนะสุดทาย ที่นอนสุดทาย วิหารสุดทายของสงฆ 
 ที่สงฆจะพึงใหแกเธอ 
      ไมพึงมีปกตัตตะภิกษุ เปนสมณะนําหนา หรือตามหลังเขาไปสูสกลุ 
      ไมพึงสมาทานอารัญญิกธุดงค 
      ไมพึงสมาทานปณฑปาติกธุดงค และ 
      ไมพึงใหเขานําบิณฑบาตมาสง เพราะปจจัยน้ัน ดวยคดิวา คนทั้งหลาย 
 อยารูเรา ฯ 
                          หมวดที่ ๓ 
      [๓๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงออกจากอาวาสที่ม ี
 ภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่หา 



 ภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่หา 
 ภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่หาภิกษุมิได 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่หาภิกษุมิได ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ เวนแตมีอันตราย 
                           หมวดที่ ๔ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู 
 อาวาสที่มีภิกษุ  แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน 
 นานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน 
 นานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ แตเปน 
 นานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาส 
 ที่มีภิกษุ แตเปนนานาสังวาส 
      ไมพึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ิน 
 มิใชอาวาสที่มภิีกษุ แตเปนนานาสังวาส ทั้งนี้ เวนแตไปกับปกตัตตะภิกษุ 
 เวนแตมีอันตราย 
                           หมวดที่ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานพึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสู 



 อาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสทีม่ีภิกษุ เปน 
 สมานสังวาส 
      พึงออกจากถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่ม ี
 ภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาสที่มีภิกษุ 
 เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูถ่ินมิใชอาวาสที่ม ี
 ภิกษุ เปนสมานสังวาส 
      พึงออกจากอาวาส หรือถ่ินมิใชอาวาสที่มภิีกษุ ไปสูอาวาส หรือถ่ินมิใช 
 อาวาสที่มีภิกษุ เปนสมานสังวาส ทั้งนี้ ที่รูวาอาจจะไปถึงในวันนี้เทียว ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๓๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงอยูในที่มุงอัน- 
 *เดียวกันในอาวาส กับปกตัตตะภิกษุ 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในถ่ินมิใชอาวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนั ในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ด ี
 กับปกตัตตะภิกษุ 
      เห็นปกตัตตะภิกษุแลว พึงลุกจากอาสนะ 
      พึงนิมนตปกตัตตะภิกษุใหนั่ง 
      ไมพึงนั่งในอาสนะเดียวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ อาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดยีวกันกับปกตัตตะภิกษุ 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมอยูในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรม ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูควรอัพภานไมพึงอยูในที่มุงอันเดียว 
 กันในอาวาส กับภิกษุผูอยูปริวาส 
      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในถ่ินมิใชอาวาส 



      ไมพึงอยูในที่มุงอันเดียวกนัในอาวาสก็ดี ในถ่ินมิใชอาวาสก็ด ี
      ไมพึงนั่ง ณ อาสนะเดยีวกนักับภิกษุผูอยูปริวาส 
      ... กับภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ... กับภิกษุผูควรมานัต 
      ... กับภิกษุผูประพฤติมานัต 
      ... กับภิกษุผูควรอัพภานที่แกพรรษากวา 
      เมื่อเธอนั่งอาสนะตํ่า ไมพึงนั่ง ณ อาสนะสูง 
      เมื่อเธอนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมพึงนั่ง ณ อาสนะ 
      ไมพึงจงกรมในที่จงกรมเดยีวกัน 
      เมื่อเธอจงกรมในที่จงกรมตํ่า ไมพึงจงกรมในที่จงกรมสูง 
      เมื่อเธอจงกรมอยู ณ พ้ืนดิน ไมพึงจงกรมในที่จงกรม ฯ 
      [๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาสงฆมีภิกษุผูควรอัพภานเปนที่ ๔ พึงให 
 ปริวาสพึงชักเขาหาอาบัติเดิม พึงใหมานัต สงฆ ๒๐ รูป ทั้งภิกษุผูควรอัพภานน้ัน 
 พึงอัพภาน การกระทําดังนั้นใชไมได และไมควรทํา ฯ 
                        อัพภานารหวัตร จบ 
                      ปาริวาสสิกขันธกะ ที่ ๒ จบ 
                       ในขันธกะนี้มี ๕ เร่ือง 
                         ------------ 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๓๗๖] ๑. ภิกษุทั้งหลายผูอยูปริวาส ยินดีการกราบไหว การลุกรับ 
 อัญชลีกรรม สามีจิกรรม การนําอาสนะมาให การนําที่นอนมาให การลางเทา 
 การต้ังต่ังรองเทา การต้ังกระเบ้ืองเช็ดเทา การรับบาตร จีวร การถูหลังใหเมื่อ 
 อาบน้ํา ของปกตัตตะภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูมีศีลเปนทีรั่ก จึงเพงโทษ เปน 
 ทุกกฏแกภิกษุ ผูอยูปริวาสผูยนิดี ทรงอนุญาตแกภิกษุผูอยูปริวาสดวยกันตามลําดับ 
 ผูแกพรรษา  และทรงอนุญาตกิจ ๕ อยาง คือ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ ผาอาบนํ้า 
 ฝน ๑ การสละภัตร ๑ การรับภัตร ๑ วิธีประพฤติชอบ คือ ภิกษุผูอยูปริวาสไม 
 ไปขางหนาปกตัตตะภิกษุ พอใจดวยที่สุดทาย ไมมีสมณะนาํหนาและตามหลังเขา 
 ไปสูสกุล ไมสมาทานอารัญญิกธุดงค ปณฑปาติกธุดงค ไมใหเขานําบิณฑบาต 
 มาสง เปนอาคนัตุกะไป และมอีาคันตุกะมา ตองบอก พึงบอกในอุโบสถ ใน 
 ปวารณา สั่งทูตใหบอก ไปสูอาวาส และถ่ินมิใชอาวาสที่มีภิกษุ ไมพึงอยูในที่มุง 
 เดียวกัน เมื่อปกตัตตะภิกษุนั่ง ณ พ้ืนดิน ไมนั่ง ณ อาสนะ เมือ่ปกตัตตะภิกษุ 
 นั่งอาสนะตํ่า ไมนั่งอาสนะสูง เมื่อปกตัตตะภิกษุจงกรมในที่ตํ่า ไมจงกรมในที่สูง 
 หรือจงกรม ณ พ้ืนดิน ไมจงกรมในที่จงกรม ไมพึงอยูในที่มงุเดียวกัน ... กับ 



 ภิกษุผูอยูปริวาสผูแกพรรษากวา ทํากรรมใชไมได รัตติเฉท ชําระปริวาส ภิกษุ 
 ผูอยูปริวาส พึงทราบวิธีเก็บวัตร สมาทานวัตร ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
 ผูควรมานัต ผูประพฤติมานัต และผูควรอัพภาน ปราชญพึงทราบโดยนัยทีเ่จือกันอีก 
      รัตติเฉทของภิกษุผูอยูปริวาสมี ๓ ของภิกษุผูประพฤติมานัตมี ๔ ไมเทากัน 
 และประพฤติมานัตใหครบวัน กรรม ๒ อยางคลายกัน ๓ อยางนอกน้ัน 
 เหมือนกันแล ฯ 
                      หัวขอประจําขันธกะ จบ 
                         ---------- 
                          สมุจจยขันธกะ 
                         เร่ืองพระอุทาย ี
      [๓๗๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจา ประทับอยู ณ พระเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระอุทาย ี
 ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ทานแจงแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระ 
 ผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหมานัต ๖ 
 ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแกภิกษุอุทายี ฯ 
                           วิธีใหมานัต 
      [๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหมานัตอยางนี ้
      ภิกษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ 
 ผูแกกวา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอมานัต วาดังนี้:- 
                           คําขอมานัต 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ- 
 *เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
      ทานเจาขา แมคร้ังที่สอง ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
      ทานเจาขา แมคร้ังที่สาม ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ฯ 
      [๓๗๙] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุต- 
 *ถกรรมวาจา วาดังนี้:- 



                        กรรมวาจาใหมานัต 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว- 
 *หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอมานตั ๖ 
 ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
 ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทาย ี
 นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว 
 หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
 สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัว 
 หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี ชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใดทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวคํานี้แมคร้ังที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทาย ี
 การใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผู 
 นิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ- 
 *เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุ 
 อุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง 
 เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 



                           สงฆอัพภาน 
      [๓๘๐] ทานพระอุทายีนั้น ประพฤติมานัตแลว ไดแจงแกภิกษุทั้งหลาย 
 วา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ ไมไดปดบัง 
 ไว ผมนั้นไดขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกผมนั้น ผมนั้นประพฤติมานัตมาแลว ผมจะพึง 
 ปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาคๆ  ตรัสวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี ฯ 
                           วิธีอัพภาน 
      [๓๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงอัพภานอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น 
 พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง 
 ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขออัพภาน วาดังนี้:- 
                          คําขออัพภาน 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว ขาพเจานั้นไดขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกขาพเจานั้น ทานเจาขา ขาพเจานั้น 
 ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว ขาพเจานั้นไดขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกขาพเจานั้น ขาพเจาน้ันประพฤติ 
 มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ แมคร้ังที่สอง 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว ขาพเจานั้นไดขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกขาพเจานั้น ทานเจาขา 
 ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ แมคร้ังทีส่าม ฯ 
      [๓๘๒] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาอัพภาน 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอไดขอมานัต 



 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
 กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี ภิกษุอุทายีนั้นประพฤติ 
 มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอไดขอมานัต 
 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
 กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายี ภิกษุอุทายีนั้นประพฤติ 
 มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุอุทายี การอพัภาน 
 ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม 
 ไดปดบังไว เธอไดขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทาย ี
 ภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุ 
 อุทายี การอัพภานภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว เธอไดขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานตั ๖ ราตรี 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุ 
 อุทายี ภิกษุอุทายีนั้นประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆ 
 อัพภานภิกษุอุทายี การอัพภานภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ภิกษุอุทายี อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                         ปริวาสวันเดียว 
      [๓๘๓] สมยัตอมา ทานพระอุทายีตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 



 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว ทานจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย 
 ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว ผมจะพึง 
 ปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้น กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี ฯ 
                       วิธีใหปริวาสวันเดียว 
      [๓๘๔] ดูกรภิกษทุงหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี ้
      ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบาไหวเทาภิกษุ 
 ผูแกกวา นั่งกระหยง ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอปริวาส วาดังนี้:- 
                       คําขอปริวาสวันเดียว 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไววันเดียว ทานเจาขา ขาพเจานั้น ขอปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๓๘๕] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจาวาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาใหปริวาสวันเดียว 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส 
 วันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาสวันเดียว 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แก 
 ภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส 
 วันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 กะสงฆ สงฆใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี การใหปริวาสวันเดียว 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แก 
 ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 



 ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไววันเดยีว เธอขอปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ- 
 *เจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆใหปริวาสวันเดียว 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แก 
 ภิกษุอุทายี การใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ 
 ปดบังไววันเดยีว อันสงฆใหแลว แกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุ 
 นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                          สงฆใหมานัต 
      [๓๘๖] ทานพระอุทายีนั้นอยูปริวาสแลว ไดแจงแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 ผมนั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกผมนั้น ผมนัน้อยูปริวาสแลว ผมจะพึงปฏิบัติ 
 อยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ  ตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี ฯ 
                           วิธีใหมานัต 
      [๓๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น 
 พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง 
 ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอมานัต วาดังนี้:- 
                           คําขอมานัต 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไววันเดียว ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียวเพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูปริวาส 
 แลวขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 วันเดียวกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๓๘๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 



                        กรรมวาจาใหมานัต 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส 
 วันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 กะสงฆ สงฆใหไดปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ขอ 
 มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 วันเดียวกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต 
 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 แกภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอขอปริวาส 
 วันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลวขอ 
 มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไววันเดียวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี การใหมานัต 
 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 แกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใดทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไววันเดยีว เธอขอปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส 
 วันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 แกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆใหมานัต 
 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 แกภิกษุอุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 



      มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไววันเดยีว สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                           สงฆอัพภาน 
      [๓๘๙] ทานพระอุทายีนั้นประพฤติมานัตแลว ไดแจงแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 ผมนั้นขอปริวาสวันเดียวเพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 วันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกผมนั้น ผมนัน้อยูปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆได 
 ใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 แกผมนั้น ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้น 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล 
 สงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี ฯ 
                           วิธีอัพภาน 
      [๓๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงอัพภานอยางนี ้
      ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบาไหวเทาภิกษุผู 
 แกกวา นั่งกระหยงประคองอญัชลี แลวกลาวคําขออัพภาน วาดังนี้:- 
                          คําขออัพภาน 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ  ปดบัง 
 ไววันเดียว ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูปริวาส 
 แลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว  ขอ 
 อัพภานกะสงฆ 
      ... ขาพเจาน้ันประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆแมคร้ังที่สอง 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไววันเดียว ขาพเจานั้นไดขอปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกขาพเจานั้น ขาพเจาน้ัน 
 อยูปริวาสแลวไดขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 



 ปดบังไววันเดยีวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกขาพเจาน้ัน ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว 
 ขออัพภานกะสงฆ แมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๓๙๑] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาอัพภาน 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอไดขอปริวาสวันเดียว 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไววันเดยีว แกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ไดขอมานตั ๖ ราตรี 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ 
 สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรีเพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไววันเดยีวแกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว  ขออัพภาน 
 กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี 
 นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว เธอไดขอปริวาส 
 วันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวแกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ไดขอ 
 มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว แกภิกษุอุทายี เธอประพฤติ 
 มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุอุทายี การอพัภาน 
 ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไววันเดยีว  เธอไดขอปริวาสวันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส 
 วันเดียว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียว 



 แกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ไดขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไววันเดียวกะสงฆ สงฆได 
 ใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไววันเดียวแกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ 
 สงฆอัพภานภิกษุอุทายี การอพัภานภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ภิกษุอุทายีอันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                          ปริวาส ๕ วัน 
      [๓๙๒] สมัยตอมา ทานพระอุทายีตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๒ วัน ปดบังไว ๓ วัน ปดบังไว ๔ วัน ปดบังไว ๕ วัน 
 เธอจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๒ วัน ปดบังไว ๓ วัน ปดบังไว ๔ วัน ปดบังไว ๕ วัน ผม 
 จะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ จึงตรัสวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี ฯ 
                        วิธีใหปริวาส ๕ วัน 
      [๓๙๓]  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี ้
      ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุ 
 ผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอปริวาสดังนี้:- 
                        คําขอปริวาส ๕ วัน 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๓๙๔] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาใหปริวาส ๕ วัน 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส 
 ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาส ๕ วัน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุ 



 อุทายี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ 
 สงฆใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทาย ีการใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี ชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๕ วัน เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี 
 การใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทาย ีชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน อันสงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                      สงฆชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๓๙๕] ทานพระอุทายีนั้น กําลังอยูปริวาส ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอจึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทาน 
 ทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมนั้น 
 ไดขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน แกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลาน้ัน 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล 
 สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ฯ 
                       วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๓๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุ 



 อุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่ง 
 กระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                       คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส ได 
 ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ทานเจาขา 
 ขาพเจานั้นขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๓๙๗] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทาย ีเธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ 
 ชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆ 
 ไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ ปด 
 บังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ 
 ชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว การ 



 ชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึง 
 เปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจงฟง 
 ขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี 
 เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
 สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว การชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                      สงฆชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๓๙๘] ทานพระอุทายีนั้นอยูปริวาสแลว เปนผูควรมานัต ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอจึงแจงแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด 
 บังไว ๕ วัน ผมนั้นไดขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชัก 
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมน้ันเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาสแลว เปนผูควรมานัต 
 ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะ 
 พึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกร 



 ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ฯ 
                       วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๓๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุ 
 อุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่ง 
 กระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                       คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส ได 
 ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว 
 ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปด 
 บังไว ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๐๐] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
 จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว 
 หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัว 
 หน่ึงในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการ 
 ชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
 ไว เธออยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติ 



 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไวกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงชักภิกษุ 
 อุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว นีเ้ปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ 
 วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ ปดบังไว ๕ วันกะ 
 สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ได 
 ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
 เธอขอการชกัเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขา 
 หาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชัก 
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
 ไว การชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ เหตุ 
 นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                    สงฆใหมานัตเพ่ืออาบัติ ๓ ตัว 
      [๔๐๑] ทานพระอุทายีนั้น อยูปริวาสแลว แจงแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 ผมนั้นขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกผมนั้น ผมนั้นกําลงัอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ 



 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะ 
 สงฆ สงฆไดชกัผมนั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขา 
 หาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
 ไวกะสงฆ สงฆไดชักผมน้ันเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาสแลว ผมจะพึงปฏิบัติ 
 อยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุ 
 อุทายี ฯ 
                     วิธีใหมานัตเพ่ืออาบัติ ๓ ตัว 
      [๔๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ภิกษุอุทายีนั้น พึง 
 เขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง 
 อัญชลี แลวกลาวคําขอวาดังนี:้- 
                     คําขอมานัตเพ่ืออาบัติ ๓ ตัว 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกขาพเจานั้น ขาพเจาน้ันกําลังอยูปริวาส 
 ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จงึ 
 ขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว 
 ควรมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
 ไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ทานเจาขา 
 ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว กะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๐๓] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาสใหสงฆทราบดวยญัตติ 
 จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                  กรรมวาจาใหมานัตเพ่ืออาบัติ ๓ ตัว 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติตัว 



 หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทาย ีเธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชัก 
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ือ อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
 ไว เธออยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัว 
 หน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธออยู 
 ปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ 
 ตัว แกภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส  ๕ 
 วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ ปดบังไว ๕ วันกะ 
 สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลงัอยูปริวาส ไดตอง 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
 เธอขอการชกัเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทาย ี
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะ 
 สงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี การให 
 มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด 



 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว อันสงฆใหแลวแกภิกษุอุทาย ี
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติในระหวาง 
      [๔๐๔] ทานพระอุทายีนั้น กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 ผมนั้นจึงขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกผมนั้น ผมนั้นกําลังอยูปริวาสไดตองอาบัติตัว 
 หน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
 ไวกะสงฆ สงฆไดชักผมน้ันเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาสแลว ควรมานัต ได 
 ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักผมนั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมนั้นอยูปริวาสแลว ขอ 
 มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ 
 ๓ ตัว แกผมนั้น ผมนั้นกําลังประพฤติมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้น 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น 
 แล สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แลวใหมานัต ๖ ราตรี ฯ 
                       วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี ้
 ภิกษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา 
 นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                       คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 



 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นกําลังอยู 
 ปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
 ไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้น 
 อยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
 ไว ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆ 
 ไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นกําลังประพฤติ 
 มานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ ไมไดปดบังไว 
 ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๐๖] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
 จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ 
 วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ ปดบังไว ๕ วันกะ 
 สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี เธอกําลงัอยูปริวาส ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขา 
 หาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 



 เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆ 
 ไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอกําลงั 
 ประพฤติมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัว 
 หน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ถา 
 ความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ 
 วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ ปดบังไว ๕ วันกะ 
 สงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
 วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลงัอยูปริวาส ไดตอง 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
 เธอขอการชกัเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทาย ี
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะ 
 สงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอ 
 กําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
 สงฆชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว การชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผู 
 ใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 



      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                           วิธีใหมานัต 
      [๔๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรีอยางนี้ ภิกษุ 
 อุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่ง 
 กระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                           คําขอมานัต 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน ... ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ 
 ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานตั ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกขาพเจานั้น 
 ขาพเจานั้นกําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจา 
 นั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๐๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาใหมานัต 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... เธออยูปริวาส 
 แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต 
 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอกําลังประพฤติมานัต 
 ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายี 
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
 วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ 



 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแก 
 ภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... เธออยูปริวาสแลว 
 ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี 
 เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอกําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชกัภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
 เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติหน่ึงตัวในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแกภิกษุ 
 อุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว แกภิกษุอุทายีชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว อนัสงฆใหแลวแกภิกษุอุทายีชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                  สงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลวใหมานัต 
      [๔๐๙] ทานพระอุทายีนั้น ประพฤติมานัตแลว ควรอัพภานไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงแจงแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร 
 ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแลวใหมานัต ๖ ราตรี ฯ 
                       วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๔๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุ 
 อุทายีนั้นเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ... 



                       คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน ... 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม 
 วาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจามูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... 
      ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                           วิธีใหมานัต 
      [๔๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี อยางนี ้
 ภิกษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ... 
                           คําขอมานัต 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน ... 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาใหมานัต 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... 
      มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว อันสงฆใหแลวแกภิกษุอุทายีชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                          สงฆใหอัพภาน 
      [๔๑๒] ทานพระอุทายีนั้นประพฤติมานัตแลว จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... 
 ผมนั้นประพฤติมานัตแลวผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจง 
 อัพภานภิกษุอุทายี ฯ 
                           วิธีอัพภาน 
      [๔๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงอัพภานอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น 



 พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง 
 ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                          คําขออัพภาน 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นกําลังอยู 
 ปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
 จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นอยูปริวาส 
 แลว ควรมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชกัขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจา 
 นั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต 
 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกขาพเจานั้นกําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
 กะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆ 
 ไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน ได 
 ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว จึงขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไวกะสงฆ  สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว ขาพเจานั้นขอมานัต 
 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบัง 
 ไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวแกขาพเจานั้น ทานเจาขา ขาพเจานั้น 
 ประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 



      [๔๑๔] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                       กรรมวาจาใหอัพภาน 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส ๕ วัน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ 
 สงฆ ไดใหปริวาส ๕ วัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชกัภิกษุอุทายีเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว เธออยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว เธอขอการชัก 
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก 
 วิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิไมไดปดบังไว 
 เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆได 
 ใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี เธอกําลังประพฤติ 
 มานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไม 
 ไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายี 
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ 
 ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไวแกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน ไดตอง 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไว 
 เธอขอการชกัเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายเีขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ไมไดปดบังไว เธอขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมไดปดบังไวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต 



 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ไมได 
 ปดบังไวแกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ 
 ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี นี้เปน 
 ญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ... เธอประพฤติ 
 มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุอุทายี การอพัภาน 
 ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ภิกษุอุทายี อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                        สงฆใหปกขปริวาส 
      [๔๑๕] สมัยตอมา ทานพระอุทายี ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผม 
 ตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ผมจะพึงปฏิบัติ 
 อยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี ฯ 
                         วิธีใหปกขปริวาส 
      [๔๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น 
 พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง 
 ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                         คําขอปกขปริวาส 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๑ ปกษ ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอปริวาส ๑ ปกษเพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญ 
 เจตนิกาสุกกวสิัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๑๗] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                      กรรมวาจาใหปกขปริวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 



 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส 
 ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ 
 กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาส ๑ ปกษ 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุ 
 อุทายี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส 
 ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ 
 กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี การใหปริวาส ๑ ปกษ 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แก 
 ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๑ ปกษ สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                       สงฆใหสโมธานปริวาส 
      [๔๑๘] ทานพระอุทายีนั้น กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา 
 ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ 
 ผมนั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษแกผมนั้น ผมนัน้กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร 
 ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แลวใหปริวาสประมวล 
 อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน ฯ 
                       วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๔๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี ้
 ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา 



 นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                       คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๑ ปกษ ขาพเจานั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกขาพเจานั้น ขาพเจาน้ัน 
 กําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๒๐] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส 
 ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส 
 ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ ถาความพรอมพร่ัง 
 ของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน นี้เปน 
 ญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส 
 ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส 
 ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆชักภิกษุอุทาย ี
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 



 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน การชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                         สโมธานปริวาส 
      [๔๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติ 
 ตัวกอนอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทา 
 ภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                       คําขอสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๑ ปกษ ขาพเจานั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกขาพเจานั้น ขาพเจา 
 นั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดชกัขาพเจานั้น 
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 ๕ วัน ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๒๒] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส 
 ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส 
 ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 



 ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆไดชกัภิกษุ 
 อุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
 เขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆ 
 พึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทาย ี
 นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส 
 ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส 
 ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชกัภิกษุอุทาย ี
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวหนึ่งกอน 
 เขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน กะสงฆ สงฆใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 แกภิกษุอุทายี การใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 แกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน สงฆใหแลว 
 แกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว 
 ดวยอยางนี้ ฯ 
              สงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลวใหสโมธานปริวาส 



      [๔๒๓] ทานพระอุทายีนั้น อยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๑ ปกษ ... ผมนั้นอยูปริวาสแลวควรมานัต ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้น 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล 
 สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แลวใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน ฯ 
                       วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๔๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี ้
 ภิกษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ... 
                       คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 *ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
 *กรรมวาจาวาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา 
     ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
      ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                       วิธีใหสโมธานปริวาส 
      [๔๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัว 
 กอนเขาดวยกนัอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงค 
 เฉวียงบา ... 
                       คําขอสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกาวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส 
       ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 



 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
      ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน อันสงฆใหแลว 
 แกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว 
 ดวยอยางนี้ ฯ 
                    สงฆใหมานัตเพ่ืออาบัติ ๓ ตัว 
      [๔๒๖] พระอุทายีนั้น อยูปริวาสแลว จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทาน 
 ทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
 ผมนั้นอยูปริวาสแลว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหมานัต ๖ 
 ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว แกภิกษุอุทายี ฯ 
                           วิธีใหมานัต 
      [๔๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น 
 พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง 
 ประคองอัญชลีแลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                           คําขอมานัต 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด 
 บังไว ๑ ปกษ ... ทานเจาขา ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ือ 
 อาบัติ  ๓ ตัว กะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๒๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาใหมานัต 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว 
 หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... เธออยูปริวาส 
 แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ ถาความพรอม 
 พร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวแก 
 ภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... เธออยูปริวาส 
 แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆใหมานัต ๖ 
 ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวแกภิกษุอุทายี การใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ือ 
 อาบัติ ๓ ตัวแกภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 



 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัว อันสงฆใหแลวแกภิกษุอุทาย ี
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี้ ฯ 
                   กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติอีก 
      [๔๒๙] พระอุทายีนั้น กําลงัประพฤติมานัต ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทาน 
 ทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
 ผมนั้นกําลังประพฤติมานัตไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแลสงฆจงชักภิกษุ 
 อุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด 
 บังไว ๕ วัน แลวใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน แลวใหมานัต ๖ 
 ราตรี ฯ 
                       วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๔๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี ้
 ภิกษุอุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ... 
                       คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด 
 บังไว ๑ ปกษ ... 
                    กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว 
 หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
      ภิกษุอุทายี อันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิมแลว เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                       วิธีใหสโมธานปริวาส 
      [๔๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัว 
 กอนเขาดวยกนัอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ... 
                       คําขอสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๑ ปกษ ... 



                    กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว 
 หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
      ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน อันสงฆใหแลว 
 แกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว 
 ดวยอยางนี้ ฯ 
                           วิธีใหมานัต 
      [๔๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรีอยางนี้ ภิกษุ 
 อุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ... 
                           คําขอมานัต 
       ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๑ ปกษ ... 
       ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาใหมานัต 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
      มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา 
 สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน สงฆใหแลวแกภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                      พระอุทายีตองอันตราบัติ 
      [๔๓๓] พระอุทายีนั้น ประพฤติมานัตแลว ควรอัพภานไดตอง 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงแจงแก 
 ภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๑ ปกษ ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภาน ไดตองอาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร 
 ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แลวใหปริวาสประมวล 
 อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน แลวใหมานัต ๖ ราตรี ฯ 
                       วิธีชักเขาหาอาบัติเดิม 
      [๔๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิมอยางนี้ ภิกษุ 



 อุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ... 
                       คําขอมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด 
 บังไว ๑ ปกษ ... 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาใหมูลายปฏิกัสสนา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว 
 หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
     ภิกษุอุทายีอันสงฆชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                       วิธีใหสโมธานปริวาส 
      [๔๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัว 
 กอนเขาดวยกนัอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ... 
                       คําขอสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด 
 บังไว ๑ ปกษ ... 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม 
 วาจา วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาใหสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
      ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน สงฆใหแลวแก 
 ภิกษุอุทายี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวย 
 อยางนี้ ฯ 
                           วิธีใหมานัต 
      [๔๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหมานัต ๖ ราตรีอยางนี้ ภิกษุ 
 อุทายีนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ... 
                           คําขอมานัต 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด 
 บังไว ๑ ปกษ ... 



      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรม- 
 *วาจา วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาใหมานัต 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ตองอาบัติตัว 
 หน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... 
      มานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน สงฆใหแลวแกภิกษุอุทาย ี
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                           สงฆอัพภาน 
      [๔๓๗] พระอุทายีนั้น ประพฤติมานัตแลว จึงแจงแกภิกษุทั้งหลาย 
 วา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏัฐิ ปดบังไว 
 ๑ ปกษ ... ผมนั้นประพฤติมานัตแลว ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบ 
 ทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล 
 สงฆจงอัพภานภิกษุอุทายี ฯ 
                           วิธีอัพภาน 
      [๔๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงอัพภานอยางนี้ ภิกษุอุทายีนั้น 
 พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง 
 ประคองอัญชลีแลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                          คําขออัพภาน 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปด 
 บังไว ๑ ปกษ ขาพเจานั้นขอปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ แกขาพเจานั้น ขาพเจา 
 นั้นกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 ขาพเจานั้น ขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส 
 ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ควร 
 มานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 



 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานั้นขอ 
 ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
 เขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว 
 ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลวจึงขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ 
 ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานตั ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวแกขาพเจานั้น ขาพเจา 
 นั้นกําลังประพฤติมานัต ไดตองอาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานั้นเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 ขาพเจานั้นขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง 
 ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวล 
 อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ 
 สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน แกขาพเจานั้น ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว ควรอัพภานได 
 ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน จึงขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักขาพเจานัน้เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน ขาพเจานั้นไดขอปริวาส 
 ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวย 
 กัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวางชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แก 
 ขาพเจานั้น ขาพเจานั้นอยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหมานตั ๖ 
 ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 แกขาพเจานั้น ทานเจาขา ขาพเจานั้นประพฤติมานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๓๙] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
 จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาอัพภาน 



      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ เธอขอปริวาส ๑ ปกษ 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาส ๑ ปกษ เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๑ ปกษ แกภิกษุอุทายี เธอกําลังอยูปริวาส ไดตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกา- 
 *สุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทาย ี
 เธออยูปริวาสแลว ควรมานัต ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 กะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทายเีขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาส 
 ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส 
 ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส 
 แลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวกะสงฆ สงฆไดใหมานัต 
 ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติ ๓ ตัวแกภิกษุอุทายี เธอกําลงัประพฤติมานัต ได 
 ตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 เธอขอการชกัเขาหาอาบัติเดิม  เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชักภิกษุอุทาย ี
 เขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุ 
 อุทายี เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 



 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆได 
 ใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกก- 
 *วิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันแกภิกษุอุทายี เธอประพฤติมานัตแลว ควร 
 อัพภาน ไดตองอาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วัน เธอขอการชกัเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งใน 
 ระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดชัก 
 ภิกษุอุทายีเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงในระหวาง ชื่อสัญเจต- 
 *นิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน เธอขอปริวาสประมวลอาบัติตัวกอน 
 เขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ 
 ปดบังไว ๕ วันกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
 ดวยกัน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบัง 
 ไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธออยูปริวาสแลว ขอมานัต ๖ ราตรี เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่งในระหวาง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน 
 กะสงฆ สงฆไดใหมานัต ๖ ราตรี เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งในระหวาง  ชื่อ 
 สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๕ วัน แกภิกษุอุทายี เธอประพฤติ 
 มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงอัพภานภิกษุอุทายี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุทายีนี้ ตองอาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ ปดบังไว ๑ ปกษ ... เธอประพฤติ 
 มานัตแลว ขออัพภานกะสงฆ สงฆอัพภานภิกษุอุทายี การอพัภาน 
 ภิกษุอุทายี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน 
 ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ภิกษุอุทายี อันสงฆอัพภานแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                        อาบัติสุกกวิสัฏฐิ จบ 
                    -------------- 
                        อัคฆสโมธานปริวาส 
      [๔๔๐] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 คือ อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๑ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ วัน อาบัติตัวหนึ่ง 
 ปดบังไว ๓ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๔ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๕ วัน อาบัติ 
 ตัวหนึ่งปดบังไว ๖ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๗ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๘ วัน 



 อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๙ วัน อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑๐ วัน เธอจึงแจงแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง 
 ปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑๐ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุ 
 เหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงให 
 ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพ่ืออาบัติเหลานั้น แก 
 ภิกษุนั้น ฯ 
                      วิธีใหอัคฆสโมธานปริวาส 
      [๔๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไป 
 หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง 
 อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                      คําขออัคฆสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง 
 ปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑๐ วัน ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอปริวาส 
 ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพ่ืออาบัติเหลานั้น กะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๔๒] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
 *กรรมวาจา วาดังนี้:- 
                   กรรมวาจาใหอัคฆสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติตัวหนึ่ง 
 ปดบังไว ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว 
 ๑๐ วัน เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติตัวหนึ่ง 
 ปดบังไว ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบัง 
 ไว ๑๐ วัน เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหปริวาสประมวลกันโดย 
 คาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพ่ืออาบัติเหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี ้
 การใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปน 
 ผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 



      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว ๑๐ วัน เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้น อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น 
 จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                        อัคฆสโมธานปริวาส 
      [๔๔๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 คือ อาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๑ วัน อาบัติ ๒ ตัวปดบังไว ๒ วัน อาบัติ ๓ ตัว 
 ปดบังไว ๓ วัน อาบัติ ๔ ตัวปดบังไว ๔ วัน อาบัติ ๕ ตัวปดบังไว ๕ วัน อาบัติ 
 ๖ ตัวปดบังไว ๖ วัน อาบัติ ๗ ตัวปดบังไว ๗ วัน อาบัติ ๘ ตัวปดบังไว ๘ วัน 
 อาบัติ ๙ ตัวปดบังไว ๙ วัน อาบัติ ๑๐ ตัวปดบังไว ๑๐ วัน เธอจึงแจงแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่ง 
 ปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติ ๑๐ ตัวปดบังไว ๑๐ วัน ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุ 
 เหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ 
 เหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้น แกภิกษุนั้น ฯ 
                      วิธีใหอัคฆสโมธานปริวาส 
      [๔๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหา 
 สงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี 
 แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                     คําขอใหอัคฆสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่งปดบัง 
 ไว ๑ วัน ... อาบัติ ๑๐ ตัวปดบังไว ๑๐ วัน ทานเจาขา ขาพเจานั้น ขอปริวาส 
 ประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๔๕] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
 *กรรมวาจา วาดังนี้:- 
                   กรรมวาจาใหอัคฆสโมธานปริวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติ ๑๐ ตัว 
 ปดบังไว ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบัง 
 ไวนานกวาทุกตัว เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ ถาความพรอมพรั่งของ 
 สงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไว 



 นานกวาทุกตัว เพ่ืออาบัติเหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนีรู้ปน้ีตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว คือ อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๑ วัน ... อาบัติ ๑๐ ตัว 
 ปดบังไว ๑๐ วัน เธอขอปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบัง 
 ไวนานกวาทุกตัว เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหปริวาสประมวล 
 กันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว เพ่ืออาบัติเหลานั้นแก 
 ภิกษุมีชื่อนี้ การใหปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติที่ปดบังไวนาน 
 กวาทุกตัว เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทาน 
 ผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ปริวาสประมวลกันโดยคาแหงอาบัติ ที่ปดบังไวนานกวาทุกตัว 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้น อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุ 
 นั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                         ปริวาส ๒ เดือน 
      [๔๔๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปด 
 บังไว ๒ เดือน เธอคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปดบังไว ๒ เดือน 
 ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆได 
 ใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอกําลงั 
 อยูปริวาสคิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 เรานั้นคิดวา เราตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เรา 
 พึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ จึงขอปริวาส 
 ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึงปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เมื่อเรานั้นกําลังอยูปริวาส คิด 
 ละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ีปดบังไว 
 ๒ เดือนกะสงฆ เธอไดแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ผมนั้นไดคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัว 
 หน่ึง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ผมนั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง 
 ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งปดบัง 
 ไว ๒ เดือนแกผมนั้น เมื่อผมนั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นไดคิดวา เราแลตองอาบัติ 



 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ผมนั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนแกผมนั้น เมื่อผมน้ันกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา 
 ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ ดังนี้ ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองน้ันแดพระผูม ี
 พระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาส ๒ 
 เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนแกภิกษุนั้น ฯ 
                       วิธีใหปริวาส ๒ เดือน 
      [๔๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไป 
 หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง 
 อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                       คําขอปริวาส ๒ เดือน 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 ขาพเจานั้นไดคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะ 
 สงฆ ขาพเจานั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือน แก 
 ขาพเจานั้น เมือ่ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นไดคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว  ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัว 
 หน่ึง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ดังนี้ ขาพเจานั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่งปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัว 
 หน่ึงปดบังไว ๒ เดือนแกขาพเจานั้น เมื่อขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส  คิดละอาย 
 ใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ 
 เดือนกะสงฆ ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี 
 ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
        พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๔๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
 จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาใหปริวาส ๒ เดือน 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เธอไดคดิวา เราแลตองอาบัติ 



 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ 
 เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒ 
 เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส 
 ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอกําลัง 
 อยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปด 
 บังไว ๒ เดือน เรานั้นไดคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ 
 ตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ดังนี้ ขาพเจานั้นจึงขอปริวาส ๒ เดือน 
 เพ่ืออาบัติตัวหน่ึง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ 
 เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนแกขาพเจานั้น เมือ่ 
 ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอ 
 ปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอ 
 ขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ีปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ถา 
 ความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ือ 
 อาบัติแมนอกน้ี  ปดบังไว ๒ เดือนแกภิกษุมชีื่อนี้ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เธอไดคดิวา เราแลตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ 
 เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส 
 ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให 
 ปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อ 
 เธอกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ 
 ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นคดิวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ 
 ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ือ 
 อาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ขาพเจานั้นจึงขอปริวาส ๒ 
 เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส 
 ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือน แกขาพเจานั้น เมื่อ 
 ขาพเจานั้นกําลังอยูปริวาส  คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอ 
 ปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ดังนี้ 
 เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือน  แก 
 ภิกษุมีชื่อนี้ การใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี  ปดบังไว 
 ๒ เดือนแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม 



 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือน อัน 
 สงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง 
 ความน้ีไว ดวยอยางนี ้
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้นแลวอยูปริวาส ๒ 
 เดือน ฯ 
                        อยูปริวาส ๒ เดือน 
      [๔๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เธอคดิอยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปด 
 บังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว 
 ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือน 
 แกเธอ เมือ่เธอกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ 
 ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นคดิวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง 
 ไว  ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว 
 ๒ เดือนกะสงฆ เรานั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ 
 เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวหนึ่ง ปดบังไว ๒ เดือน 
 แกเรานั้น เมื่อเรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอ 
 ปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ีปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส 
 ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ีปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน 
 เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึง 
 เทียบเคียงอาบัตินั้น แลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ 
      [๔๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งรู อาบัติตัวหนึ่งไมรู เธอขอปริวาส 
 ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวที่เธอรู ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆใหปริวาส ๒ เดือน 
 เพ่ืออาบัตินั้นปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส รูอาบัติแมนอกน้ี 
 เธอคิดอยางนีว้า เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ 
 อาบัติตัวหนึ่งรู อาบัติตัวหนึ่งไมรู จึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวที่รูปดบัง 
 ไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือนเพ่ืออาบัตินั้น ปดบังไว ๒ เดือน 
 แกเรานั้น เรานั้นกําลังอยูปริวาส รูอาบัติแมนอกนี้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส 
 ๒ เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒ 



 เดือน เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน 
 เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นพึง 
 เทียบเคียงอาบัตินั้น แลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ 
      [๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกได อาบัติตัวหนึ่งระลึกไมได 
 เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวที่ระลึกได ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ 
 ใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัตินั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมือ่เธอกําลังอยู 
 ปริวาส ระลึกอาบัติแมนอกน้ีได เธอคิดอยางนี้วา เราแลตองสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกได อาบัติตัวหนึ่งระลึกไมได เรานัน้ 
 ไดขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติที่ระลึกได ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆได 
 ใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัตินั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เรานั้นกําลังอยู 
 ปริวาส ระลึกอาบัติแมนอกน้ีได ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ือ 
 อาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ือ 
 อาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ 
 แมนอกน้ีแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัตินั้น แลวอยู 
 ปริวาส ๒ เดือน ฯ 
      [๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ ในอาบัติตัวหนึ่งไมสงสัย ในอาบัติตัวหนึ่งสงสัย 
 เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวที่ไมสงสัย ปดไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ 
 ใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัตินั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมือ่เธอกําลังอยู 
 ปริวาส ไมสงสัยในอาบัติแมนอกน้ี เธอคิดอยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ ในอาบัติตัวหนึ่งไมสงสัย ในอาบัติตัวหนึ่งสงสัย 
 เรานั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติตัวที่ไมสงสัย ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือนเพ่ืออาบัตินั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เรานั้น 
 กําลังอยูปริวาส ไมสงสัยในอาบัติแมนอกน้ี ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๒ เดือน 
 เพ่ืออาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ือ 
 อาบัติแมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ 
 แมนอกน้ี ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียง 
 อาบัตินั้น แลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ 
                           มานัตตารหภิกษุ 
      [๔๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งรูปดบังไว อาบัติตัวหนึ่งไมรูปดบัง 
 ไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ 



 ใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอ 
 กําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแกเรียน ชาํนาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย 
 ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร 
 ตอสิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ตองอาบัติอะไร ภิกษุ 
 นี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งรูปดบังไว อาบัติตัว 
 หน่ึงไมรูปดบังไว ภิกษุนั้นไดขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติเหลานั้น ปดบังไว 
 ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติเหลาน้ัน ปดบังไว ๒ 
 เดือนแกภิกษุนัน้ คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยูปริวาส เพ่ืออาบัติ 
 เหลานั้น เธอกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย การใหปริวาสเพ่ืออาบัติที่รูปดบังไว 
 ชอบธรรม ความชอบธรรมยอมฟงขึ้น สวนการใหปริวาสเพ่ืออาบัติที่ไมรูปดบังไว 
 ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรม ยอมฟงไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานัตเพ่ือ 
 อาบัตินี้ ฯ 
      [๔๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกไดปดบังไว อาบัติตัวหนึ่งระลึก 
 ไมไดปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ 
 เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม 
 ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความ 
 รังเกียจ ใครตอสิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ตองอาบัติ 
 อะไร ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งระลึกไดปดบัง 
 ไว อาบัติตัวหนึ่งระลึกไมไดปดบังไว เธอไดขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ 
 เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน  เพ่ืออาบัติ 
 เหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน แกเธอ คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยู 
 ปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้น เธอกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย การใหปริวาส เพ่ือ 
 อาบัติที่ระลึกได ปดบังไว ชอบธรรม ความชอบธรรมยอมฟงขึ้น สวนการให 
 ปริวาส เพ่ืออาบัติที่ระลึกไมได ปดบังไว ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรมยอม 
 ฟงไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานตั เพ่ืออาบัตินี้ ฯ 
      [๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติตัวหนึ่งไมสงสัยปดบังไว อาบัติตัวหนึ่ง 
 สงสัยปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน แกเธอ 



 เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม 
 ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความ 
 รังเกียจ ใครตอสิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ตอง 
 อาบัติอะไร ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา 
 คุณ ภิกษุนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ อาบัติ 
 ตัวหนึ่งไมสงสัยปดบังไว อาบัติตัวหนึ่งสงสัยปดบังไว เธอไดขอปริวาส 
 ๒ เดือน เพ่ืออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ 
 เดือน เพ่ืออาบัติเหลานั้น ปดบังไว ๒ เดือน แกเธอ คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติ 
 เหลานั้น ภิกษุนี้อยูปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้น เธอกลาวอยางนี้วา การใหปริวาส 
 เพ่ืออาบัติที่ไมสงสัยปดบังไว ชอบธรรม ความชอบธรรมยอมฟงขึ้น สวนการ 
 ใหปริวาสเพ่ืออาบัติที่สงสัยปดบังไว ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรม ยอมฟง 
 ไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานัตเพ่ืออาบัตินี้ ฯ 
                      สงฆใหปริวาส ๑ เดือน 
      [๔๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน เธอคิดอยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัวปดบังไว 
 ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ 
 เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ 
 เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส  คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบัง 
 ไว ๒ เดือน เรานั้นคิดวา เราแล ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ 
 ไดใหปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเราน้ัน  เมื่อเรา 
 นั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน 
 แมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงแจงแกภิกษุ 
 ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย ผมแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 ผมนั้นคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน  ไฉนหนอ 
 เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ผมนัน้ 
 ขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให 
 ปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกผมนั้น เมื่อผมนั้นกําลงั 
 อยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแล ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ 
 เดือน เรานั้นคดิวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 



 ดังนี้ เรานั้นขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน แกเรานั้น เมือ่ 
 เรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน 
 แมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ดังนี้ ผมจะพึงปฏิบัติ 
 อยางไร ภิกษุเหลานั้น กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน แกภิกษุนั้น ฯ 
                    วิธีใหปริวาสสําหรับเดือนนอกน้ี 
      [๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงใหอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไป 
 หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง 
 อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                    คําขอปริวาสสําหรับเดือนนอกน้ี 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 ขาพเจานั้นคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ 
 เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ขาพเจา 
 นั้นขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให 
 ปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกขาพเจานั้น เมื่อขาพเจา 
 นั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว 
 ๒ เดือน เรานั้นคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน  เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เมื่อ 
 เรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน 
 แมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ ทานเจาขา ขาพเจานั้น 
 ขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ีเพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม 
      [๔๕๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                 กรรมวาจาใหปริวาสสําหรับเดือนนอกน้ี 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ีตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เธอคิดวา เราแลตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ 
 เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส 



 ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  สงฆไดให 
 ปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมือ่เธอ 
 กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆา 
 ทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน 
 เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ 
 เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส 
 ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เมื่อเรานั้น 
 กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ  เราพึงขอปริวาสสําหรับ 
 เดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอขอ 
 ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหปริวาสสําหรับ 
 เดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน แกภิกษุมีชื่อนี้ 
 นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ีตองอาบัติ- 
 *สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เธอคิดวา เราแลตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ 
 เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส 
 ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ  ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดให 
 ปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมือ่เธอ 
 กําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เรานั้นจึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ือ 
 อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน 
 เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เมื่อเรานั้นกําลังอยู 
 ปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือน 
 แมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอ 
 ปริวาสสําหรับเดือน แมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ สงฆใหปริวาส สําหรับเดือนแมนอกนี้ เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน แกภิกษุมีชื่อนี้ การใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี 
 เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกภิกษุมีชือ่นี้ ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 



      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ 
 เดือน อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง 
 ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอน แลวอยูปริวาส 
 ๒ เดือน ฯ 
                        อยูปริวาส ๒ เดือน 
      [๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน เธอคดิอยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน  เพ่ืออาบัติ ๒ ตัวปดบังไว 
 ๒ เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ สงฆใหปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ 
 เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน เรานั้นคิดวา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ 
 เดือน ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ 
 เดือนกะสงฆ เราน้ันจึงขอปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๑ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรา 
 นั้น เมื่อเรานั้นกําลังอยูปริวาส คิดละอายใจวา ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาส 
 สําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ  เธอขอ 
 ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆ 
 ใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอนแลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ 
      [๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งรู เดือนหนึ่งไมรู เธอขอปริวาส 
 สําหรับเดือนที่รู เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาส 
 เดือนที่รู เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอกําลังอยูปริวาส 
 รูเดือนแมนอกนี้ เธอคิดอยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหน่ึงรู เดือนหนึ่งไมรู เรานั้นขอปริวาสสําหรับเดือน 
 ที่รู เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสเดือน 
 ที่รู เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะเรานั้น เรานั้นกําลงัอยูปริวาส 
 รูเดือนแมนอกนี้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ือ 



 อาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกนี้ 
 เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึง 
 เทียบเคียงอาบัติตัวกอน แลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ 
      [๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งระลึกได เดือนหนึ่งระลึกไมได เธอ 
 ขอปริวาสสําหรับเดือนที่ระลกึได เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนที่ระลึกได เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ 
 เธอกําลังอยูปริวาสระลึกเดอืนแมนอกน้ีได เธอคิดอยางนี้ วา เราแลตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งระลึกได เดือนหนึ่งระลึก 
 ไมได เรานั้นขอปริวาสสําหรับเดือนที่ระลึกได เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ 
 เดือนกะสงฆ สงฆไดใหปริวาสสําหรับเดือนที่ระลึกได เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว 
 ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น เรานั้นกําลังอยูปริวาสระลึกเดือนแมนอกน้ีได 
 ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ 
 เดือนกะสงฆ เธอขอปริวาสสาํหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว 
 ๒ เดือนกะสงฆ สงฆใหปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว 
 ๒ เดือนแกเธอ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอน แลวอยู 
 ปริวาส ๒ เดือน ฯ 
      [๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งไมสงสัย เดือนหนึ่งสงสัย เธอขอ 
 ปริวาสเดือนทีไ่มสงสัย เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆให 
 ปริวาสเดือนทีไ่มสงสัย เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เธอกําลัง 
 อยูปริวาสไมสงสัยเดอืนแมนอกน้ี เธอคิดอยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งไมสงสัย เดือนหนึ่งสงสัย  เรานั้น 
 ขอปริวาสเดือนที่ไมสงสัย เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆได 
 ใหปริวาสเดือนที่ไมสงสัย เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเรานั้น 
 เรานั้นกําลังอยูปริวาสไมสงสัยเดือนแมนอกนี้ ไฉนหนอ เราพึงขอปริวาสสําหรับ 
 เดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ เธอจึงขอปริวาส 
 สําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆให 
 ปริวาสสําหรับเดือนแมนอกน้ี เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงเทียบเคียงอาบัติตัวกอนแลวอยูปริวาส ๒ เดือน ฯ 
                         มานัตตารหภิกษุ 
      [๔๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งรูปดบังไว เดือนหนึ่งไมรูปดบังไว 



 เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆให 
 ปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมือ่เธอกําลังอยู 
 ปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรง 
 มาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใครตอ- 
 *สิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ ตองอาบัติอะไร ภิกษุนี้ 
 อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดือนหน่ึงรูปดบังไว เดือนหนึ่งไมรูปดบังไว 
 เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ สงฆได 
 ใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ คุณ ภิกษุนี้ 
 ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยูปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้น เธอกลาวอยางนี้วา 
 ทานทั้งหลาย การใหปริวาสเพ่ือเดือนที่รูปดบังไว ชอบธรรม ความชอบธรรม 
 ยอมฟงขึ้น สวนการใหปริวาสเพ่ือเดือนที่ไมรูปดบังไว ไมชอบธรรม ความไม 
 ชอบธรรมยอมฟงไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานัตเพ่ือเดือนน้ัน ฯ 
      [๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งระลึกไดปดบังไว เดือนหนึ่งระลึกไมได 
 ปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 สงฆใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ  เมือ่เธอ 
 กําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอื่นที่คงแกเรียน ชาํนาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย 
 ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร 
 ตอสิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุรูปน้ีตองอาบัติอะไร ภิกษุ 
 รูปน้ีอยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุรูปน้ีตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งระลึกไดปดบังไว เดือนหนึ่ง 
 ระลึกไมไดปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒  เดือน 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ 
 คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้น ภิกษุรูปที่มานั้น 
 กลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย การใหปริวาสเพ่ือเดือนที่ระลกึไดปดบังไว ชอบธรรม 
 ความชอบธรรมยอมฟงขึ้น สวนการใหปริวาสเพ่ือเดือนที่ระลึกไมไดปดบังไว  ไม 
 ชอบธรรม ความไมชอบธรรมยอมฟงไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานัตเพ่ือเดือนน้ัน ฯ 
      [๔๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งไมสงสัยปดบังไว เดือนหนึ่งสงสัย 
 ปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนกะสงฆ 
 สงฆใหปริวาส ๒ เดือน  เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ เมื่อเธอ 
 กําลังอยูปริวาส มีภิกษุรูปอื่น ที่คงแกเรียน ชาํนาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย 



 ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา มีความละอาย มีความรังเกียจ ใคร 
 ตอสิกขา มาหา เธอถามอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ภิกษุนี้ตองอาบัติอะไร ภิกษุนี้ 
 อยูปริวาสเพ่ืออาบัติอะไร ภิกษุเหลานั้นตอบอยางนี้วา คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสส ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน คือ เดอืนหนึ่งไมสงสัยปดบังไว เดือน 
 หน่ึงสงสัยปดบังไว เธอขอปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือน 
 กะสงฆ สงฆไดใหปริวาส ๒ เดือน เพ่ืออาบัติ ๒ ตัว ปดบังไว ๒ เดือนแกเธอ 
 คุณ ภิกษุนี้ตองอาบัติเหลานั้น ภิกษุนี้อยูปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้น ภิกษุรูปที่มานั้น 
 กลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย การใหปริวาสเพ่ือเดือนที่ไมสงสัยปดบังไว ชอบ 
 ธรรม ความชอบธรรมยอมฟงขึ้น สวนการใหปริวาสเพ่ือเดือนที่สงสัยปดบังไว 
 ไมชอบธรรม ความไมชอบธรรมยอมฟงไมขึ้น ภิกษุเปนผูควรมานัตเพ่ือเดือนน้ัน ฯ 
                       สงฆใหสุทธันตปริวาส 
      [๔๖๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 เธอไมรูที่สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติไมได ระลึกที่สุดราตรีไมได 
 สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี จึงแจงแกภิกษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย 
 ผมตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ผมไมรูที่สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุด 
 อาบัติไมได ระลึกในที่สุดราตรีไมได สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี 
 ผมจะพึงปฏิบัติอยางไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหสุทธันตปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้น 
 แกภิกษุนั้น ฯ 
                        วิธีใหสุทธันตปริวาส 
      [๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหสุทธันตปริวาสอยางนี้ ภิกษุ 
 นั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยง 
 ประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอวาดังนี้:- 
                        คําขอสุทธันตปริวาส 
      ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ขาพเจาไมรูที่สุดอาบัติ 
 ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติไมได ระลึกทีสุ่ดราตรีไมได สงสัยในที่สุดอาบัติ 
 สงสัยในที่สุดราตรี ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอสุทธันตปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้น 
 กะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๔๖๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
 *กรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาใหสุทธันตปริวาส 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ีตองอาบัติ 



 สังฆาทิเสสหลายตัว เธอไมรูทีสุ่ดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุด 
 อาบัติไมได ระลึกที่สุดราตรีไมได สงสัยในทีสุ่ดอาบัติ สงสัยในที่สุด 
 ราตรี เธอขอสทุธันตปริวาส เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสุทธันตปริวาส เพ่ืออาบัติ 
 เหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ีตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว เธอไมรูทีสุ่ดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุด 
 อาบัติไมได ระลึกที่สุดราตรีไมได สงสัยในทีสุ่ดอาบัติ สงสัยในที่สุด 
 ราตรี เธอขอสทุธันตปริวาส เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ สงฆให 
 สุทธันตปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี้ การใหสุทธันต- 
 *ปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้น แกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      สุทธันตปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้น อันสงฆใหแลวแกภิกษุ 
 มีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                       สงฆใหสุทธันตปริวาส 
      [๔๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหสุทธันตปริวาสอยางนี้ พึง 
 ใหปริวาสอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหสุทธันตปริวาสอยางไรเลา ภิกษุ 
 ไมรูที่สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติไมได ระลึกทีสุ่ดราตรีไมได 
 สงสัยในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี พึงใหสุทธันตปริวาส 
      ภิกษุรูที่สุดอาบัติ ไมรูที่สุดราตรี ระลึกที่สดุอาบัติได ระลึกที่สุดราตรี 
 ไมได ไมสงสยัในที่สุดอาบัติ สงสัยในที่สุดราตรี พึงใหสุทธันตปริวาส 
      ที่สุดอาบัติบางอยางภิกษุรู บางอยางไมรู ที่สุดราตรีไมรู ที่สุดอาบัติ 
 บางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ทีสุ่ดราตรีระลึกไมได ในที่สุดอาบัติ 
 บางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย ในที่สุดราตรีสงสัย พึงใหสุทธันตปริวาส 
      ที่สุดอาบัติภิกษุไมรู ที่สุดราตรีบางอยางรู บางอยางไมรู ที่สุดอาบัติ 
 ระลึกไมได ที่สดุราตรีบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ในที่สุดอาบัติสงสัย 
 ในที่สุดราตรีบางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย พึงใหสุทธันตปริวาส 
      ที่สุดอาบัติภิกษุรู ที่สุดราตรีบางอยางรู บางอยางไมรู ที่สุดอาบัติระลึกได 
 ที่สุดราตรีบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ในที่สุดอาบัติไมสงสัย ในที่สุด 
 ราตรีบางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย พึงใหสุทธันตปริวาส 
      ที่สุดอาบัติบางอยางภิกษุรู บางอยางไมรู ที่สุดราตรีบางอยางรู บางอยาง 



 ไมรู ที่สุดอาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ที่สุดราตรีบางอยางระลึกได 
 บางอยางระลึกไมได ในที่สุดอาบัติบางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย ในที่สดุ 
 ราตรีบางอยางสงสัย บางอยางไมสงสัย พึงใหสุทธันตปริวาส 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหสุทธันตปริวาสอยางนี้แล ฯ 
                          สงฆใหปริวาส 
      [๔๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหปริวาสอยางไรเลา ภิกษุรูที่สุด 
 อาบัติ รูที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติได ระลึกที่สุดราตรีได ไมสงสัยในที่สุด 
 อาบัติ ไมสงสัยในที่สุดราตรี พึงใหปริวาส 
      ภิกษุไมรูที่สุดอาบัติ รูที่สุดราตรี ระลึกที่สุดอาบัติไมได ระลึกที่สุดราตรี 
 ได สงสัยในทีสุ่ดอาบัติ ไมสงสัยในที่สุดราตรี พึงใหปริวาส 
      ที่สุดอาบัติบางอยางภิกษุรู บางอยางไมรู ที่สุดราตรีรู ที่สุดอาบัติบางอยาง 
 ระลึกได บางอยางระลึกไมได ที่สุดราตรีระลึกได ในที่สุดอาบัติบางอยางสงสัย 
 บางอยางไมสงสัย ในที่สุดราตรีไมสงสัย พึงใหปริวาส 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหปริวาสอยางนี้แล ฯ 
                         ปริวาส จบ 
                        ---------- 
                       เร่ืองภิกษุอยูปริวาสสึก 
      [๔๗๑] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งสึกกําลังอยูปริวาส เธอกลับมา 
 ขออุปสมบทตอภิกษุทั้งหลายอีก ภิกษุเหลานั้นกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูม ี
 พระภาคๆ ตรัสดังตอไปนี้:- 
      [๔๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สึกกําลังอยูปริวาส 
 ปริวาสของผูสึกใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ 
 ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดีแลว พึงอยูปริวาสที่เหลือ 
 ตอไป 
                        สึกบวชเปนสามเณร 
      [๔๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส สึก 
 บวชเปนสามเณร ปริวาสของสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส 
 เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดีแลว 
 พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ 
                            วิกลจริต 
      [๔๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส เกิด 
 วิกลจริต ปริวาสของผูวิกลจริตใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิม 
 นั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดแีลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดีแลว พึง 



 อยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ 
                           มีจิตฟุงซาน 
      [๔๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส มีจิต 
 ฟุงซาน ปริวาสของเธอผูมีจติฟุงซานใชไมได หากเธอมีจติไมฟุงซานอีก ใหปริวาส 
 เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดีแลว 
 พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ 
                    กระสับกระสายเพราะเวทนา 
      [๔๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส เกิด 
 กระสับกระสายเพราะเวทนา ปริวาสของเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได 
 หากเธอไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอกี ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาส 
 ที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอันอยูดีแลว พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ 
                     สงฆยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ 
      [๔๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ถูก 
 สงฆยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียก 
 เขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่ 
 อยูแลวเปนอันอยูดีแลว พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ 
                    สงฆยกวัตรฐานไมทําอาบัติคืน 
      [๔๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ถูก 
 สงฆยกวัตรฐานไมทําคืนอาบัติ ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูก 
 เรียกเขาหมูอกี ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแีลว 
 ที่อยูแลว เปนอนัอยูดีแลว พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ 
                  สงฆยกวัตรฐานไมสละทิฐิเลวทราม 
      [๔๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ถูกสงฆ 
 ยกวัตรฐานไมสละทิฐิเลวทราม ปริวาสของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูก 
 เรียกเขาหมูอกี ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแีลว 
 ที่อยูแลว เปนอนัอยูดีแลว พึงอยูปริวาสที่เหลือตอไป ฯ 
                     ควรชักเขาหาอาบัติเดิมสึก 
      [๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม 
 สึกเสีย การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูสึกแลวใชไมได หากเธออุปสมบทใหม 
 ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแีลว ที่อยูแลว 
 เปนอันอยูดีแลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ 
                 สึกบวชเปนสามเณรและวิกลจริตเปนตน 
      [๔๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม 



 สึกบวชเปนสามเณร การชักเขาหาอาบัติเดิมของสามเณรใชไมได หากเธอ 
 อุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว 
 ที่อยูแลว เปนอนัอยูดีแลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม เกิด 
 วิกลจริต การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูวกิลจริตใชไมได หากเธอหายวิกลจริต 
 ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแีลว ที่อยูแลว 
 เปนอันอยูดีแลว  ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม มีจิต 
 ฟุงซาน การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูมจีิตฟุงซานใชไมได หากเธอมจีิตไมฟุงซาน 
 อีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว 
 เปนอันอยูดีแลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม เกิด 
 กระสับกระสายเพราะเวทนา การชักเขาอาบัติเดิมของเธอผูกระสับกระสายเพราะ 
 เวทนาใชไมได หากเธอไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอกี ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ 
 แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว ภิกษุนั้น 
 สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม ถูกสงฆ 
 ยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หาก- 
 *เธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอัน 
 ใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแีลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม ถูกสงฆ 
 ยกวัตรฐานไมทําคืนอาบัติ การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได 
 หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปน 
 อันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรชักเขาหาอาบัติเดิม ถูกสงฆ 
 ยกวัตรฐานไมสละทิฐิเลวทราม การชักเขาหาอาบัติเดิมของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได 
 หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปน 
 อันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว ภิกษุนั้นสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ 
                          ควรมานัตสึก 
      [๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัตสึกเสีย 
 การใหมานัตแกเธอผูสึกแลวใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้น 
 แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอนัอยูดีแลว 
 พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 



                  ควรมานัตสึกบวชเปนสามเณรเปนตน 
      [๔๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัตสึกบวชเปน 
 สามเณร การใหมานัตแกสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส 
 เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว 
 พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต เกิดวิกลจริต การ 
 ใหมานัตแกเธอผูวิกลจริตใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ 
 แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว พึงให 
 มานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต มีจิตฟุงซาน  การ 
 ใหมานัตแกเธอผูมีจิตฟุงซานใชไมได หากเธอมีจิตไมฟุงซานอีก ใหปริวาสเดิม 
 นั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแีลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว 
 พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต กระสับกระสาย 
 เพราะเวทนา การใหมานัตแกเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได หากเธอ 
 ไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว 
 เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ถูกสงฆยกวัตรฐาน 
 ไมเห็นอาบัติ การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก 
 ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแีลว ที่อยูแลว 
 เปนอันอยูดีแลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ถูกสงฆยกวัตรฐาน 
 ไมทําคืนอาบัติ การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก 
 ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดแีลว ที่อยูแลว 
 เปนอันอยูดีแลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ถูกสงฆยกวัตรฐาน 
 ไมสละทิฐิเลวทราม การใหมานัตแกเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียก 
 เขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว 
 ที่อยูแลว เปนอนัอยูดีแลว พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
                       กําลังประพฤติมานัตสึก 
      [๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สึกกําลังประพฤติมานัต 
 การประพฤติมานัตของเธอผูสกึแลว ใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส 
 เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว  ที่อยูแลว เปนอันอยูดแีลว 



 มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว 
 พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป ฯ 
                 สึกบวชเปนสามเณรและวิกลจริตเปนตน 
      [๔๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต 
 สึกบวชเปนสามเณร การประพฤติมานัตของสามเณร ใชไมได หากเธออุปสมบท 
 ใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว 
 เปนอันอยูดีแลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลว เปนอัน 
 ประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต เกิดวิกลจริต 
 การประพฤติมานัตของเธอผูเกิดวิกลจริต ใชไมได หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาส 
 เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูด ี
 แลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว 
 พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต มีจิตฟุงซาน 
 การประพฤติมานัตของเธอผูมจีิตฟุงซาน ใชไมได หากเธอมจีิตไมฟุงซานอีก ให 
 ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปน 
 อันอยูดีแลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติ 
 ดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต กระสับ- 
 *กระสายเพราะเวทนา การประพฤติมานัตของเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนา 
 ใชไมได หากเธอไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ 
 ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว มานัตที่ใหแลว 
 เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือ 
 ตอไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ 
 ยกวัตรฐานไมเห็นอาบัติ การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวตัร ใชไมได หากเธอ 
 ถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันให 
 ดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดแีลว ที่ประพฤติ 
 แลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ 
 ยกวัตรฐานไมทําคืนอาบัติ การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอ 
 ถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดี 
 แลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติ 



 แลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต ถูกสงฆ 
 ยกวัตรฐานไมสละทิฐิเลวทราม การประพฤติมานัตของเธอผูถูกยกวัตร ใชไมได 
 หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอัน 
 ใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดแีลว มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติ 
 แลว เปนอันประพฤติดีแลว พึงประพฤติมานัตที่เหลือตอไป ฯ 
                          ควรอัพภานสึก 
      [๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานสึกเสีย 
 การอัพภานเธอผูสึกแลว ใชไมได หากเธออปุสมบทใหม ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ 
 แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว มานัตที่ 
 ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภาน 
 ภิกษุนั้น ฯ 
                 ควรอัพภานสึกบวชเปนสามเณรเปนตน 
      [๔๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน สึกบวช 
 เปนสามเณร การอัพภานสามเณรใชไมได หากเธออุปสมบทใหม ใหปริวาส 
 เดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว 
 มานัตที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึง 
 อัพภานภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน เกิดวิกลจริต การ 
 อัพภานเธอผูวกิลจริตใชไมได  หากเธอหายวิกลจริต ใหปริวาสเดิมนั้นแหละ 
 แกเธอ ปริวาสที่ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว มานัตที่ 
 ใหแลว เปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึง 
 อัพภานภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน มีจิตฟุงซาน การ 
 อัพภานเธอผูมจีิตฟุงซานใชไมได หากเธอมจีิตไมฟุงซานอีก ใหปริวาสเดิมนั้น 
 แหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอนัอยูดีแลว มานตั 
 ที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลวเปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภาน 
 ภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน กระสับกระสาย 
 เพราะเวทนา การอัพภานเธอผูกระสับกระสายเพราะเวทนาใชไมได หากเธอ 
 ไมกระสับกระสายเพราะเวทนาอีก ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลว 
 เปนอันใหดีแลว ที่อยูแลว เปนอันอยูดีแลว มานัตที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว 
 ที่ประพฤติแลว เปนอันประพฤติดีแลว สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ถูกสงฆยกวัตรฐาน 
 ไมเห็นอาบัติ การอัพภานเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก ให 
 ปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่อยูแลวเปนอนั 
 อยูดีแลว มานตัที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลวเปนอันประพฤติดีแลว 
 สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ถูกสงฆยกวัตรฐาน 
 ไมทําคืนอาบัติ การอัพภานเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอกี 
 ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดแีลว ที่อยูแลวเปนอัน 
 อยูดีแลว มานตัที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติแลวเปนอันประพฤติดีแลว 
 สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ถูกสงฆยกวัตรฐาน 
 ไมสละทิฐิเลวทราม การอัพภานเธอผูถูกยกวัตรใชไมได หากเธอถูกเรียกเขาหมูอีก 
 ใหปริวาสเดิมนั้นแหละแกเธอ ปริวาสที่ใหแลวเปนอันใหดแีลว ที่อยูแลวเปน 
 อันอยูดีแลว มานัตที่ใหแลวเปนอันใหดีแลว ที่ประพฤติดีแลวเปนอันประพฤติ 
 ดีแลว สงฆพึงอัพภานภิกษุนั้น ฯ 
                      ตัวอยาง ๔๐ เร่ือง จบ 
                       --------------- 
                      กําลังอยูปริวาสตองอาบัติ 
      [๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆ 
 พึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ 
      [๔๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขา 
 หาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ 
 ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวย 
 กัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๔๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆ 
 พึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ 
      [๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 



 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆ 
 พึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติ 
 ตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๔๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา- 
 *ดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๔๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมได 
 ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ 
      [๔๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว 
 ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา- 
 *ดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบัง 
 ไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาส 
 ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
                           ควรมานัต 
      [๔๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัตตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆ 
 พึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
 และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆ 
 พึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติ 
 ตามที่ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหา- 
 *อาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



 หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
 และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอัน 
 สงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ือ 
 อาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้น 
 อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ภิกษุอันสงฆ 
 พึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติ 
 ตามที่ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรมานัต ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบัง 
 ไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัว 
 กอนเขาดวยกนั เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
                        กําลังประพฤติมานัต 
      [๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้น 
 อันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชัก 
 เขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ 
 ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
 ดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆ 
 พึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ 



 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชัก 
 เขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตาม 
 ที่ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัต ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
 ดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว 
 ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ภิกษุ 
 นั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
 เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังประพฤติมานัตตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง 
 ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวล 
 อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
                           ควรอัพภาน 
      [๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึง 
 ชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ 
      [๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขา 
 หาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ 
 ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
 ดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆ 
 พึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ 



      [๕๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชัก 
 เขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ 
 ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
 ดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว 
 ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม ฯ 
      [๕๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว ภิกษุ 
 นั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
 เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภานตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง 
 ไมไดปดบังไวบาง ภิกษุนั้นอันสงฆพึงชักเขาหาอาบัติเดิม และใหปริวาสประมวล 
 อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
                      ตัวอยาง ๓๖ เร่ือง จบ 
                         ------------ 
                          มานัตหนึ่งรอย 
                         สึกอุปสมบทใหม 
      [๕๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออปุสมบทใหม ไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
 พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออปุสมบทใหม ปดบังอาบัติเหลาน้ัน 
 พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
 พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 



 *ทิเสสหลายตัว ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม 
 อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาส 
 ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม 
 อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาส 
 ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลงั แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม 
 อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
 ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง 
 อาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกแลวอุปสมบทใหม 
 อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
 ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง 
 อาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู 
 ไมไดปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอไมรูไมได 
 ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง 
 อาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู 
 ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมได 
 ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง 



 อาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไม 
 ปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไว 
 เมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
 ตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู 
 ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไว 
 เมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติ 
 ตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลกึไมได ปดบัง 
 อาบัติที่ระลึกได ไมไดปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลวอปุสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดไมปดบังไวใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
 ไดแลวไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน 
 แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติ 
 ที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด 
 ระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวไมปดบังในภายหลัง 
 อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดปดบังใน 
 ภายหลังพึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
 แกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลกึไมได ปดบังอาบัติ 
 ที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด 
 ระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดปดบังไวในภายหลัง 
 อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดไมปดบัง 
 ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวให 



 มานัตแตภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลกึไมได ปดบัง 
 อาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดปดบังไวใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
 ไดปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง 
 แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติ 
 ที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไม 
 สงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมือ่กอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติ 
 ที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด 
 ไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมือ่กอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุ 
 นั้น ฯ 
      [๕๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบัง 
 อาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสกึแลวอุปสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดไมสงสยัไดปดบังไวเมือ่กอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
 ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
 แกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบัง 
 อาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสกึแลวอุปสมบทใหม ไมสงสัย 
 ในอาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมือ่กอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 



 พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุ 
 นั้น ฯ 
                        สึกบวชเปนสามเณร 
      [๕๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว ไมไดปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ไม 
 ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมไดปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติ 
 เหลานั้น พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ไมปดบังอาบัติ 
 เหลานั้น พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร เธออุปสมบทใหม ปดบังอาบัติ 
 เหลานั้น พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
 แกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท 
 ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาส 
 ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท 
 ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาส 
 ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลงั แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท 
 ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาส 
 ในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลงั แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบท 



 ใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสใน 
 กองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบัง 
 อาบัติที่ไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว 
 ไดปดบังไวเมือ่กอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอ 
 ไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาส 
 ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบัง 
 อาบัติที่ไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว 
 ปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอไมรู 
 ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง 
 อาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว คืออาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบัง 
 อาบัติที่ไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว 
 ไดปดบังไวเมือ่กอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอ 
 ไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาส 
 ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลงั แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอรู อาบัติบางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบัง 
 อาบัติที่ไมรู เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดเธอรูแลว 
 ไดปดบังไวเมือ่กอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอ 
 ไมรู ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาส 
 ในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลงั แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได อาบัติบางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติ 
 ที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม 
 อาบัติเหลาใดระลึกไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดไมปดบังไว ใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได 
 ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัต 



 แกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได 
 ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดระลึกไดแลวปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดไมปดบังไวใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได 
 ปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลว 
 ใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได 
 ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดปดบังไวใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได 
 ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง 
 แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว คือ อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได 
 ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอุปสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดระลึกไดแลวปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไว ใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมปดบังไวเมื่อกอน ระลกึอาบัติเหลานั้นได 
 ปดบังไว ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง 
 แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอปุสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 อาบัติเหลาใดสงสัยไดไมปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
 ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแก 
 ภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอปุสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดไมสงสยัไดปดบังไวเมือ่กอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 



 อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
 ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
 แกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอปุสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดไมสงสยัไดปดบังไวเมือ่กอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน  ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
 ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
 แกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกบวชเปนสามเณรแลวอปุสมบทใหม อาบัติ 
 เหลาใดไมสงสยัไดปดบังไวเมือ่กอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแก 
 ภิกษุนั้น 
                            วิกลจริต 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมไดปดบังไว เธอเกดิวิกลจริต คร้ันหายแลวไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
 พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมไดปดบังไว เธอเกดิวิกลจริต  คร้ันหายแลวปดบังอาบัติเหลานั้น 
 พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไว เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลวไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว  ปดบังไว เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลวปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติ 
 เหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด 



 ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกอง 
 อาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 ปดบังไวบาง ไมปดบังไวบาง เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
 ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน 
 และหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 ปดบังไวบางไมไดปดบังไวบาง เธอเกดิวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมือ่กอน 
 ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน 
 และหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
     ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอเกดิวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดได 
 ปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อ 
 กอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ัง 
 กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 คือ อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอเกิด- 
 *วิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมือ่กอน รูอาบัติเหลานั้นไมปด 
 บังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้น ไมปดบังใน 
 ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 คือ อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอเกิด 
 วิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลาน้ันไม 
 ปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลาน้ันปดบัง 
 ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
 แกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 คือ อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอเกิด 
 วิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลาน้ันแลว 
 ปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลาน้ันไมปด 
 บังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลว 



 ใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัย ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
 ตัว อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอเกิด 
 วิกลจริต คร้ันหายแลวอาบัติเหลาใดรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลาน้ันแลว 
 ปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลาน้ันแลว 
 ปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง 
 แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมไดปดบังอาบัติที่ระลึกได ไม 
 ปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกได 
 แลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลกึอาบัติเหลานั้นได ไมปดบังไวในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได ไมปดบังใน 
 ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 อาบัติบางอยางเธอระลกึได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกไดไมปดบัง 
 อาบัติที่ระลึกไมได เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกได 
 แลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลกึอาบัติเหลานั้นไดไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
 ระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมือ่กอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง 
 พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 อาบัติบางอยางเธอระลกึได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกไดไมปดบัง 
 อาบัติที่ระลึกไมได เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวได 
 ปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดระ- 
 *ลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได ไมปดบังในภายหลังพึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
       ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมไดปดบังอาบัติที่ระลึกได 
 ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดระลึกได 
 แลวไดปดบังไวเมื่อกอน  ระลกึอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติ 
 เหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไวใน 
 ภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัต 
 แกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 



 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัยเธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไมสงสัย 
 ไดปดบังไวเมือ่กอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
 สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนแลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไม 
 สงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลา 
 ใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไม 
 สงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
 สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัยเธอเกิดวิกลจริต คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดไม 
 สงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
 สงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
                           มีจิตฟุงซาน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัวไมไดปดบังไว เธอมจีิตฟุงซาน คร้ันหายแลว ไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน 
 พึงใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมไดปดบังไว เธอมจีิตฟุงซาน คร้ันหายแลว ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไว เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลวไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไว เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลวปดบังอาบัติเหลานั้น พึงให 
 ปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใด 
 ไดปดบังไวเมือ่กอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอนไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบัง 
 ไวคร้ังกอน แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใด 
 ไดปดบังไวเมือ่กอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอนปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบัง 
 ไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลา 
 ใดไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอนไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ 
 ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดได 
 ปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อ 
 กอนปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ัง 
 กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอมีจิต 
 ฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้น 
 ไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลาน้ัน 
 ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวให 
 มานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู 
 เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ 
 เหลานั้นไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ 



 เหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน 
 และหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู 
 เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ 
 เหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ 
 เหลานั้นไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน 
 และหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู 
 เธอมีจิตฟุงซาน คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใดเธอรูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ 
 เหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติ 
 เหลานั้นแลวปดบังไวในภายหลัง พึงใหปริวาสในในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ัง 
 กอนและหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได 
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 เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังไวใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นได 
 ไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวให 
 มานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได 



 ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว 
 อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบัง 
 ในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
 ไดแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง 
 แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได 
 ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว 
 อาบัติเหลาใดระลึกไดแลว ไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบัง 
 ในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ 
 เหลานั้นไดไมปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน 
 และหลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยางระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได 
 ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว อาบัติ 
 เหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
 ไดแลวปดบังในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและ 
 หลัง แลวใหมานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว 
 อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
 เหลานั้นในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอน แลวให 
 มานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว 
 อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
 ภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้น 
 ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง  แลวให 
 มานัตแกภิกษุนั้น 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว 
 อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย 
 หลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน 
 ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวให 
 มานัตแกภิกษุนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไม 
 สงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว 
 อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย 
 หลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้น 
 ในภายหลัง พึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวคร้ังกอนและหลัง แลวให 
 มานัตแกภิกษุนั้น ฯ 
                        มานัตหนึ่งรอย จบ 
                        ------------- 
                         สโมธานปริวาส 
                         สึกอุปสมบทใหม 
      [๕๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม 
 ไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม ฯ 
      [๕๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม 
 ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล 
 อาบัติตัวกอนเขาดวยกันเพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม 
 ไมปดบังอาบัติเหลานั้น พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล 
 อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวแลวสึก เธออุปสมบทใหม 
 ปดบังอาบัติเหลานั้น พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวล 
 อาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 



      [๕๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอ 
 สึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
 ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
 ภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิมและพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
 ดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอ 
 สึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้น 
 ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
 เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอ 
 สึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลาน้ัน 
 ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภาย 
 หลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขา 
 ดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอ 
 สึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลาน้ัน 
 ในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมไดปดบังไวเมื่อกอน ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง 
 พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน 
 เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู 
 ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด 
 รูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
 ไมรู ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุ 
 นั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติ 
 ตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู 



 ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใด 
 รูแลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใด 
 ไมรูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุ 
 นั้นเขาหาอาบัติเดิมและพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติ 
 ตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู 
 ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรู 
 แลวไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไม 
 รูไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นไมปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขา 
 หาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ 
 ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอรู บางอยางไมรู 
 ปดบังอาบัติที่รู ไมปดบังอาบัติที่ไมรู เธอสึกแลวอุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดรู 
 แลวไดปดบังไวเมื่อกอนรูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดไมรู 
 ไมไดปดบังไวเมื่อกอน รูอาบัติเหลานั้นแลวปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขา 
 หาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ 
 ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยาง 
 ระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลว 
 อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
 ไดแลวไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
 ระลึกอาบัติเหลานั้นได ไมปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และ 
 พึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยาง 
 ระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลว 
 อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
 ไดไมปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึก 
 อาบัติเหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึง 
 ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 



      [๕๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยาง 
 ระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลว 
 อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติ 
 เหลานั้นไดแลวปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมได ไมไดปดบังไวเมื่อ- 
 *กอน ระลึกอาบัติเหลานั้นไดแลวไมปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติ 
 เดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไว 
 แกเธอ ฯ 
      [๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง อาบัติบางอยางเธอระลึกได บางอยาง 
 ระลึกไมได ปดบังอาบัติที่ระลึกได ไมปดบังอาบัติที่ระลึกไมได เธอสึกแลว 
 อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดระลึกไดแลวไดปดบังไวเมื่อกอน ระลึกอาบัติเหลานั้น 
 ได แลวปดบังในภายหลัง อาบัติเหลาใดระลึกไมไดไมไดปดบังไวเมื่อกอน 
 ระลึกอาบัติเหลานั้นไดปดบังในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึง 
 ใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยใน 
 อาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลว 
 อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบัง 
 อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัย 
 ไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงให 
 ปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยใน 
 อาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลว 
 อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบัง 
 อาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัย 
 ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาส 
 ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยใน 
 อาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลว 
 อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ 



 เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไม 
 ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาส 
 ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
      [๕๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยใน 
 อาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอสึกแลว 
 อุปสมบทใหม อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ 
 เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบัง 
 อาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาส 
 ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกเธอ ฯ 
                        สึกบวชเปนสามเณร 
      [๕๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร ... 
                          เกิดวิกลจริต 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไว เกิดวิกลจริต ... 
                           มีจิตฟุงซาน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไว เปนผูมีจิตฟุงซาน ... 
                    กระสับกระสายเพราะเวทนา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ กําลังอยูปริวาส ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมปดบังไว กระสับกระสายเพราะเวทนา ... 
      ... อาบัติเธอปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง พึงใหพิสดารเหมือน 
 ปริวาส 
      ... อาบัติบางอยางรู บางอยางไมรู ... 
      ... อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ... 
      ... ไมสงสัยในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ 
 ไมสงสัย ไมปดบังอาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว 
 อาบัติเหลาใดเธอไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ัน 
 ในภายหลัง อาบัติเหลาใดเธอสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบัง 
 อาบัติเหลานั้นในภายหลัง ... 
      ... อาบัติเหลาใดไมสงสยัไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
 เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมได 



 ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง ... 
      ... อาบัติเหลาใดไมสงสยัไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติ 
 เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไม 
 ปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง ... 
      ... อาบัติเหลาใดไมสงสยัไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
 เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบัง 
 อาบัติเหลานั้นในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหาอาบัติเดิม และพึงใหปริวาส 
 ประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกัน เพ่ืออาบัติตามที่ปดบังไวแกภิกษุนั้น ฯ 
                         ควรมานัตเปนตน 
      [๕๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ควรมานัต ... 
      [๕๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี กําลังประพฤติ 
 มานัต ... 
      [๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ควรอัพภาน 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไวแลวสึก ... 
      ภิกษุผูควรมานัต ภิกษุผูประพฤติมานัต และภิกษุควรอัพภาน พึงให 
 พิสดารเหมือนภิกษุอยูปริวาส ฉะนั้น ฯ 
                    ควรอัพภานสึกบวชเปนสามเณร 
      [๕๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ควรอัพภาน ตอง 
 อาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมปดบังไวแลวสึกบวชเปนสามเณร ... 
                      ควรอัพภานเกิดวิกลจริต 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไว เกิดวิกลจริต ... 
                       ควรอัพภานมีจิตฟุงซาน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมไดปดบังไว มีจิตฟุงซาน ... 
                ควรอัพภานกระสับกระสายเพราะเวทนา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ควรอัพภาน ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง ไมปดบังไว กระสับกระสายเพราะเวทนา ... 
      ... อาบัติของภิกษุนั้นปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง ... อาบัติบางอยาง 
 รู บางอยางไมรู ... อาบัติบางอยางระลึกได บางอยางระลึกไมได ... ไมสงสัย 
 ในอาบัติบางอยาง สงสัยในอาบัติบางอยาง ปดบังอาบัติที่ไมสงสัย ไมปดบัง 
 อาบัติที่สงสัย เธอกระสับกระสายเพราะเวทนา คร้ันหายแลว อาบัติเหลาใด 
 เธอไมสงสยัไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง 



 อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นใน 
 ภายหลัง ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยไมปดบังอาบัติ 
 เหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบัง 
 อาบัติเหลานั้นในภายหลัง ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบังไวเมื่อกอน ไม 
 สงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมไดปดบังไวเมือ่กอน 
 ไมสงสัยไมปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง ... อาบัติเหลาใดไมสงสัยไดปดบัง 
 ไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลานั้นในภายหลัง อาบัติเหลาใดสงสัยไมได 
 ปดบังไวเมื่อกอน ไมสงสัยปดบังอาบัติเหลาน้ันในภายหลัง พึงชักภิกษุนั้นเขาหา 
 อาบัติเดิม และพึงใหปริวาสประมวลอาบัติตัวกอนเขาดวยกนั เพ่ืออาบัติตามที่ 
 ปดบังไวแกภิกษุนั้น ฯ 
      [๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณ ไมไดปดบังไวแลวสึก ... ไมมีประมาณ ไมได 
 ปดบังไวแลวสึก ... อาบัติมีชื่ออยางเดียวกัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติมีชื่อ 
 ตางๆ กัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติเปนสภาคกัน ไมไดปดบังไวแลว 
 สึก ... อาบัติไมเปนสภาคกัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติกําหนดได ไม 
 ไดปดบังไวแลวสึก ... อาบัติเจือกัน ไมไดปดบังไวแลวสึก ... ฯ 
                       ใหมานัตแกภิกษุ ๒ รูป 
      [๕๕๕] ภิกษุ ๒ รูปตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นวาเปน 
 อาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงให 
 รูปน้ันแสดงอาบัติทุกกฏ และใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบัง 
 นั้น แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ 
      [๕๕๖] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอสงสัยในอาบัติ 
 สังฆาทิเสส รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงใหรูป 
 นั้นแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบัง 
 นั้น แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ 
      [๕๕๗] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นใน 
 อาบัติสังฆาทิเสสวาเปนอาบัติเจือกัน รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว 
 รูปใดปดบังไว พึงใหรูปน้ันแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตาม 
 ที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ 
      [๕๕๘] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติเจือกัน พวกเธอมีความเห็นในอาบัติ 
 เจือกันวาเปนอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใด 
 ปดบังไว พึงใหรูปน้ันแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ 
 ปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ 



      [๕๕๙] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติเจือกัน พวกเธอมีความเห็นในอาบัติเจือ 
 กันวา เปนอาบัติเจือกัน รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใดปดบังไว 
 พึงใหรูปน้ันแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติ ตามที่ปดบังไวแก 
 รูปที่ปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ 
      [๕๖๐] ภิกษุ ๒ รูป ตองลหุกาบัติลวน พวกเธอมีความเห็นในลหุกาบัติ 
 ลวนวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใด 
 ปดบังไว พึงใหรูปน้ันแสดงอาบัติทุกกฏ พึงปรับทั้งสองรูปตามธรรม ฯ 
      [๕๖๑] ภิกษุ ๒ รูป ตองลหุกาบัติลวน พวกเธอมีความเห็นในลหุกาบัติ 
 ลวนวา เปนลหุกาบัติลวน รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใดปดบัง 
 ไว พึงใหรูปน้ันแสดงอาบัติทุกกฏ พึงปรับทั้งสองรูปตามธรรม ฯ 
      [๕๖๒] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นใน 
 อาบัติสังฆาทิเสสวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งคิดวา จักบอก รูปหนึ่งคิดวา 
 จักไมบอก เธอปดบังไวถึงยามหนึ่งบาง ปดบังไวถึงสองยามบาง ปดบังไวถึง 
 สามยามบาง เมื่ออรุณขึ้นแลวเปนอันปดบังอาบัติ รูปใดปดบังไว พึงใหรูปน้ัน 
 แสดงอาบัติทุกกฏ และใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น 
 แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ 
      [๕๖๓] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นในอาบัติ 
 สังฆาทิเสสวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส จึงไปดวยคิดวาจักบอก รูปหนึ่งเกิดความ 
 ลบหลูขึ้นในระหวางทางวา จักไมบอก เธอปดบังไวถึงยามหนึ่งบาง ปดบังไวถึง 
 สองยามบาง ปดบังไวถึงสามยามบาง เมื่ออรุณขึ้นแลว เปนอันปดบังอาบัติ 
 รูปใดปดบังไว พึงใหรูปน้ันแสดงอาบัติทุกกฏ และใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ 
 ปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ 
      [๕๖๔] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอมีความเห็นในอาบัติ 
 สังฆาทิเสสวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส แลวเกดิวิกลจริต ภายหลังหายวิกลจริต 
 แลว รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว รูปใดปดบังไว พึงใหรูปน้ันแสดง 
 อาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตามที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น แลว 
 ใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ 
      [๕๖๕] ภิกษุ ๒ รูป ตองอาบัติสังฆาทิเสส พวกเธอเมือ่ปาติโมกขกําลัง 
 แสดงอยู กลาวอยางนี้วา พวกขาพเจาทราบเดี๋ยวนี้เองแลวา ไดยินวา ธรรมแมนี้ 
 มาในสูตร นับเน่ืองในสูตร มาสูอุเทสทกุกึ่งเดอืน พวกเธอมีความเห็นในอาบัติ 
 สังฆาทิเสสวา เปนอาบัติสังฆาทิเสส รูปหนึ่งปดบังไว รูปหนึ่งไมไดปดบังไว 
 รูปใดปดบังไว พึงใหรูปน้ันแสดงอาบัติทุกกฏ และพึงใหปริวาสในกองอาบัติตาม 
 ที่ปดบังไวแกรูปที่ปดบังนั้น แลวใหมานัตแกภิกษุทั้งสองรูป ฯ 



                        -------------- 
                 ภิกษุไมหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๕๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนับาง มีชื่อตางกัน 
 บาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ 
 ขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติ 
 เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง 
 มีประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติในระหวางกะ 
 สงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม 
 ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม 
 อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติ 
 เหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๕๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดยีวกันบาง 
 มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน 
 บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณ ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง 
 กะสงฆ สงฆชกัเธอเขาหาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม 
 ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม 
 อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติ 
 เหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๕๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดยีวกันบาง 
 มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน 
 บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติ 
 เดิมเพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง 
 ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม 



 ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น 
 ยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๕๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดยีวกันบาง 
 มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน 
 บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง ไมมีประมาณ  ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรม 
 อันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต 
 โดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไมหมด 
 จดจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๕๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดยีวกันบาง 
 มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน 
 บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไว  จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติใน 
 ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรม 
 อันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต 
 โดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไมหมด 
 จดจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๕๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดยีวกันบาง 
 มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน 
 บาง เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติใน 
 ระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาส 



 โดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๕๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดยีวกันบาง มีชื่อ 
 ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ 
 ขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติ 
 เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มี 
 ประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพ่ือ 
 อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวย 
 กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ให 
 มานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นยัง 
 ไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๘ 
      [๕๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดยีวกันบาง 
 มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน 
 บาง เธอขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ 
 เดิมเพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติในระหวาง 
 ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม 
 ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น 
 ยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๙ 
      [๕๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดยีวกันบาง 
 มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน 
 บาง เธอขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาสตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  จึง 
 ขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธาน 



 ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยไมเปนธรรม อัพภานโดยไมเปนธรรม ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุนั้นยังไมหมดจดจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                ภิกษุไมหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด จบ 
                          ---------- 
                  ภิกษุหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๕๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนับาง มีชื่อตางกัน 
 บาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ 
 ขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติ 
 เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มี 
 ประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะ 
 สงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม 
 ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภาน 
 โดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น 
                           หมวดที่ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนั มีชื่อตางกันบาง 
 เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง เธอขอ 
 สโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลา 
 นั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มี 
 ประมาณ ปดบังไว จึงขอการชกัเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ 
 สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม 
 กําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภาน 
 โดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น 
                           หมวดที่ ๓ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนับาง มีชื่อตางกัน 
 บาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ 
 ขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติ 
 เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง 
 มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 
 อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวย 



 กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ให 
 มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจาก 
 อาบัติเหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๕๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดยีวกันบาง 
 มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกัน 
 บาง เธอขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรม 
 อันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต 
 โดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติ 
 เหลานั้น 
                           หมวดที่ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนับาง มีชื่อตางกันบาง 
 เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกนับาง เธอขอ 
 สโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติ 
 เหลานั้นแกเธอ เธอกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง 
 ไมมีประมาณ ปดบังไว เธอขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง 
 กะสงฆ สงฆชกัเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปน 
 ธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม 
 อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น 
                           หมวดที่ ๖ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนั มีชื่อตาง 
 กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง 
 เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลงัอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง 
 ไมมีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง  จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง 
 ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะใหสโมธานปริวาสโดยธรรม 



 ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลว 
 จากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                           หมวดที่ ๗ 
      [๕๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชือ่ 
 ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง 
 เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกาํลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 ในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขา 
 หาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 
 อาบัติในระหวาง ดวยกรรมอนัเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธาน 
 ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น 
                           หมวดที่ ๘ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนับาง มีชื่อตาง 
 กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ 
 ขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลงัอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง 
 ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม 
 ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลว 
 จากอาบัติเหลานั้น 
                           หมวดที่ ๙ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนับาง มีชื่อตาง 
 กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง 
 เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลงัอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกาํเริบ ควรแกฐานะ 



 ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                 ภิกษุหมดจดจากอาบัติเดิม ๙ หมวด จบ 
                    --------------------- 
                       ภิกษุหมดจดจากอาบัติ 
      [๕๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนับาง มีชื่อตางกัน 
 บาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เธอ 
 ขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลงัอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติใน 
 ระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอัน 
 ไมเปนธรรม กาํเริบ ไมควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม 
 เธอสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มี 
 ประมาณ ไมปดบังไว เธอต้ังอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ 
 ตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได เธอคิดอยางนี้วา เราแล 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียว 
 กันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง 
 เจือกันบาง เรานั้นขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆไดให 
 สโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น เรานั้นกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว จงึขอชักเขาหาอาบัติ 
 เดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติใน 
 ระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดใหสโมธาน 
 ปริวาสโดยไมเปนธรรม เรานั้นสําคัญวา เราอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัวในระหวาง มีประมาณ ไมไดปดบังไว เรานั้นต้ังอยูในภูมินั้น ระลึก 
 อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลกึอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง 
 ได ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดา 
 อาบัติตัวกอน และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม 
 ไมกําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอปริวาสโดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขอ 
 อัพภานโดยธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอจึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติใน 
 ระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวย 
 กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม  ขอ 
 มานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 



 อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง 
 ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ให 
 มานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจาก 
 อาบัติเหลานั้น ฯ 
      [๕๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตองอาบัติสังฆาทิ- 
 *เสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อ 
 ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง 
 เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาสเพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลงัอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณ ปดบังไว ... มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 เธอขอการชกัเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กาํเริบ ไมควรแก 
 ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม เธอสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบัง 
 ไวบาง เธอต้ังอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึก 
 อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได เธอคิดอยางนี้วา เราแล ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชือ่ 
 ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง 
 เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลาน้ันกะสงฆ สงฆไดใหสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น เรานั้นกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
 ตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 
 อาบัติในระหวาง ดวยกรรมอนัไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดให 
 สโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม เรานั้นสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติ 
 สังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 เรานั้นต้ังอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติ 
 ในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ 
 ตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอสโมธานปริวาส 
 โดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอขอ 
 การชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพ่ืออาบัติ 
 ในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอนัเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ 
 ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม  ขอมานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ 



 สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพ่ือ 
 อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแก 
 ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
      [๕๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชือ่ 
 ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง 
 เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลงัอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง ไมมีประมาณ ไมไดปดบังไว ... ไมมีประมาณ ปดบังไว ... ไมมี 
 ประมาณ ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 
 อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวย 
 กรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปน 
 ธรรม เธอสําคัญวาเรากําลังอยูปริวาส ... ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัต 
 โดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติ 
 เหลานั้น ฯ 
      [๕๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ีตองอาบัติสังฆาทิเสส 
 หลายตัว มีประมาณบาง ไมมปีระมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกนับาง มีชื่อตาง 
 กันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง 
 เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลงัอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว ใน 
 ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ไมไดปดบังไว จึงขอการชักเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ในระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ใหสโมธาน 
 ปริวาสโดยไมเปนธรรม เธอสาํคัญวา เรากําลังอยูปริวาส ... ใหสโมธาน 
 ปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ 
 นั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
      [๕๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชือ่ 
 ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง 
 เธอขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลงัอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติ 



 เดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติใน 
 ระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาส 
 โดยไมเปนธรรม เธอสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลาย 
 ตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว เธอต้ังอยูในภูมินั้น 
 ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ 
 ตัวหลังได เธอคิดอยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง 
 ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชือ่ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง 
 ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส 
 เพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆไดใหสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น 
 เรานั้นกําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง 
 ไมมีประมาณบาง ปดบังไว จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง 
 กะสงฆ สงฆไดชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอัน 
 ไมเปนธรรม กาํเริบ ไมควรแกฐานะ ไดใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม 
 เรานั้นสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง 
 มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไว เรานั้นต้ังอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติ 
 ในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได 
 ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัว 
 กอน และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไม 
 กําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอสโมธานปริวาสโดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม 
 พึงขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอจึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติ 
 ในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวย 
 กรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม  ขอ 
 มานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ือ 
 อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง 
 ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม 
 ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลว 
 จากอาบัติเหลานั้น ฯ 
      [๕๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ตองอาบัติสังฆา- 
 *ทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชือ่ 
 ตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกนับาง กําหนดไดบาง เจือกันบาง 
 เธอขอสโมธานปริวาสเพ่ืออาบัติเหลานั้นกะสงฆ สงฆใหสโมธานปริวาส เพ่ือ 
 อาบัติเหลานั้นแกเธอ เธอกําลงัอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวใน 
 ระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 



 จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆชักเธอเขาหา 
 อาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กาํเริบ ไมควรแก 
 ฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยไมเปนธรรม เธอสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส 
 ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง 
 ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง เธอต้ังอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหวาง 
 บรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได เธอคิด 
 อยางนี้วา เราแลตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง 
 มีชื่ออยางเดียวกันบาง มีชื่อตางกันบาง เปนสภาคกันบาง ไมเปนสภาคกันบาง 
 กําหนดไดบาง เจือกันบาง เรานั้นไดขอสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้น 
 กะสงฆ สงฆไดใหสโมธานปริวาส เพ่ืออาบัติเหลานั้นแกเรานั้น เรานั้นกําลัง 
 อยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัวในระหวาง มีประมาณบาง ไมม ี
 ประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง จึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิมเพ่ือ 
 อาบัติในระหวางกะสงฆ สงฆไดชักเรานั้นเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวาง 
 ดวยกรรมอันไมเปนธรรม กําเริบ ไมควรแกฐานะ ไดใหสโมธานปริวาสโดย 
 ไมเปนธรรม เราน้ันสําคัญวา เรากําลังอยูปริวาส ตองอาบัติสังฆาทิเสสหลายตัว 
 ในระหวาง มีประมาณบาง ไมมีประมาณบาง ปดบังไวบาง ไมไดปดบังไวบาง 
 เรานั้นต้ังอยูในภูมินั้น ระลึกอาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอนได ระลึกอาบัติ 
 ในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลังได ไฉนหนอ เราพึงขอการชักเขาหาอาบัติเดิม 
 เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติ 
 ตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแกฐานะ พึงขอสโมธานปริวาส 
 โดยธรรม พึงขอมานัตโดยธรรม พึงขออัพภานโดยธรรมกะสงฆ ดังนี้ เธอจึง 
 ขอการชักเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน และเพ่ือ 
 อาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกําเริบ ควรแก 
 ฐานะ ขอสโมธานปริวาสโดยธรรม  ขอมานัตโดยธรรม ขออัพภานโดยธรรม 
 กะสงฆ สงฆชกัเธอเขาหาอาบัติเดิม เพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวกอน 
 และเพ่ืออาบัติในระหวางบรรดาอาบัติตัวหลัง ดวยกรรมอันเปนธรรม ไมกาํเริบ 
 ควรแกฐานะ ใหสโมธานปริวาสโดยธรรม ใหมานัตโดยธรรม อัพภานโดยธรรม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหมดจดแลวจากอาบัติเหลานั้น ฯ 
                        สมุจจยขันธกะ จบ 
                         ------------ 
                        หัวขอประจําขันธกะ 
      [๕๘๔] อาบัติไมไดปดบังไว ปดบังไววันหนึ่ง ปดบังไว ๒ วัน ๓ วัน 
 ๔ วัน ๕ วัน ปกษหน่ึง สิบวันเปนตน หลายเดือน มหาสุทธันตปริวาส เพ่ือ 



 อาบัติทั้งหลาย ภิกษุสึก อาบัติมีประมาณ ภิกษุ ๒ รูป มีความสําคัญในอาบัตินั้น 
 ๒ รูป มีความสงสัย มีความเห็นวาเจือกัน มคีวามเห็นวาเจอืและไมเจือกัน 
 มีความเห็นในกองอาบัติไมลวนเทียว และมีความเห็นวาลวนเชนนั้นเหมือนกัน 
 รูปหน่ึงปดบัง รูปหนึ่งไมปดบัง หลีกไป วิกลจริต กําลังแสดงปาติโมกข 
 ความหมดจด และไมหมดจด ในการชักเขาหาอาบัติเดิม ๑๘ อยาง นี้เปนนิพนธ 
 ของพวกอาจารยผูอยูในมหาวิหาร ผูจําแนกบท ผูยังชาวเกาะตามพปณณิใหเลื่อมใส 
 แตงไว เพ่ือความต้ังมั่นแหงพระสัทธรรม ฯ 
                      หัวขอประจําขันธกะ จบ 
                         ------------- 
                           สมถขันธกะ 
                        เร่ืองพระฉัพพัคคีย 
      [๕๘๕] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน 
 อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระฉัพพัคคีย 
 กระทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณีย- 
 *กรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลายผูอยูลับหลัง บรรดาภิกษุที่เปน 
 ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉพัพัคคียจึงไดกระทํากรรม 
 คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง 
 อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลายผูอยูลับหลังเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแด 
 พระผูมีพระภาค 
                          ทรงสอบถาม 
      ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ขาววา ภิกษุฉัพพัคคียกระทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง 
 ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลาย 
 ผูอยูลับหลัง จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา 
                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของ 
 โมฆบุรุษเหลานั้น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร มิใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา 
 ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดกระทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง 
 ปพพาชนียกรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลายผู 
 อยูลับหลังเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้น นั่นไมเปนไป 
 เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนผูยังไมเลื่อมใส ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะ- 
 *ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรม คือ ตัชชนียกรรมก็ดี นิยสกรรมก็ด ี



 ปพพาชนียกรรมก็ดี ปฏิสารณียกรรมก็ดี อกุเขปนียกรรมก็ดี อันภิกษุไมพึงทํา 
 แกภิกษุทั้งหลายผูอยูลับหลัง ภิกษุใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                    ธรรมวาทีและอธรรมวาทีบุคคล 
      [๕๘๖] อธรรมวาทีบุคคล ๑ ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ๑ สงฆอธรรมวาที ๑ 
 ธรรมวาทีบุคคล ๑ ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ๑ สงฆธรรมวาที ๑ ฯ 
                       ธรรมฝายดํา ๙ อยาง 
      [๕๘๗] ๑. อธรรมวาทีบุคคล ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินิจ 
 ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน 
 ทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไม 
 เปนธรรม เปนสัมมุขาวินัยเทยีม 
      ๒. อธรรมวาทีบุคคล ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน พวกทาน 
 จงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม 
 เปนสัมมุขาวินยัเทยีม 
      ๓. อธรรมวาทีบุคคล ยังสงฆธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจง 
 ถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม 
 เปนสัมมุขาวินยัเทยีม 
      ๔. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ 
 อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม 
 เปนสัมมุขาวินยัเทยีม 
      ๕. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินิจ 
 ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน 
 พวกทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดย 
 ไมเปนธรรม เปนสัมมุขาวินัยเทียม 
      ๖. ภิกษุอธรรมวาทีมากรูป ยังสงฆธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ 
 อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม 
 เปนสัมมุขาวินยัเทยีม 
      ๗. สงฆอธรรมวาที ยังธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ 
 อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม 



 เปนสัมมุขาวินยัเทยีม 
      ๘. สงฆอธรรมวาที ยังภิกษุธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน พวกทาน 
 จงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม 
 เปนสัมมุขาวินยัเทยีม 
      ๙. สงฆอธรรมวาที ยังสงฆธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง ให 
 ใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ 
 อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยไมเปนธรรม 
 เปนสัมมุขาวินยัเทยีม ฯ 
                       ธรรมฝายดํา ๙ อยาง จบ 
                         -------------- 
                      ธรรมฝายขาว ๙ อยาง 
      [๕๘๘] ๑. ธรรมวาทีบุคคล ยังธรรมวาทบุีคคลใหยินยอม ใหพินิจ 
 ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน 
 ทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม 
 เปนสัมมุขาวินยั 
      ๒. ธรรมวาทีบุคคล ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินิจ 
 ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน 
 พวกทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับ 
 โดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย 
      ๓. ธรรมวาทีบุคคล ยังสงฆอธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ 
 อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม เปน 
 สัมมุขาวินัย 
      ๔. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังอธรรมวาทบุีคคลใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ 
 อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม เปน 
 สัมมุขาวินัย 
      ๕. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินิจ 
 ใหเพง ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน 
 พวกทานจงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับ 
 โดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย 
      ๖. ภิกษุธรรมวาทีมากรูป ยงัสงฆอธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 



 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ 
 อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม เปน 
 สัมมุขาวินัย 
      ๗. สงฆธรรมวาที ยังอธรรมวาทีบุคคลใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถือ 
 อยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม เปน 
 สัมมุขาวินัย 
      ๘. สงฆธรรมวาที ยังภิกษุอธรรมวาทีมากรูปใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็น ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน พวกทาน 
 จงถืออยางนี้ จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม 
 เปนสัมมุขาวินยั 
      ๙. สงฆธรรมวาที ยังสงฆอธรรมวาทีใหยินยอม ใหพินิจ ใหเพง 
 ใหใครครวญ ใหเห็นตามวา นี้ธรรม นี้วินัย นี้สัตถุศาสน ทานจงถืออยางนี ้
 จงชอบอยางนี้ ถาอธิกรณนั้นระงับอยางนี้ ชื่อวาระงับโดยธรรม เปนสัมมุขาวินัย ฯ 
                     ธรรมฝายขาว ๙ อยาง จบ 
                         -------------- 
                       เร่ืองพระทัพพมัลลบุตร 
      [๕๘๙] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน- 
 *วิหาร อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล 
 ทานพระทัพพมัลลบุตร มีอายุ ๗ ปนับแตเกิด ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต คุณสมบัติ 
 อยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงสาวกจะพึงบรรลุ ทานไดบรรลุแลวโดยลําดับทั้งหมด อนึ่ง 
 ทานไมมีกรณยีกิจอะไรที่ยิ่งขึน้ไป หรือกรณียกิจที่ทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลบั 
 สั่งสมอีก ฯ 
      [๕๙๐] คร้ังนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตรหลีกเรนอยูในที่สงัด ไดเกดิความ 
 ปริวิตกแหงใจอยางนี้วา เราแลมีอายุ ๗ ปนับแตเกิด ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต 
 คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงสาวก จะพึงบรรลุ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง 
 อนึ่งเลา เราไมมีกรณียกิจอะไรที่ยิ่งขึ้นไป หรือกรณียกิจทีเ่ราทําเสร็จแลว ก็ไม 
 ตองกลับมาส่ังสมอีก เราควรทําความชวยเหลือแกสงฆอยางไรหนอ ลําดับน้ัน 
 ทานพระทัพพมัลลบุตรไดคิดวา มิฉะนั้น เราควรแตงต้ังเสนาสนะ และแจก- 
 *อาหารแกสงฆ ฯ 
      [๕๙๑] คร้ันทานพระทัพพมัลลบุตรออกจากที่เรนในเวลาเย็น แลวเขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงพุทธสํานัก ถวายบังคมน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวได 
 กราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา หลีกเรนอยูในที่สงัด ณ ตําบลน้ี 



 ไดเกิดความวิตกแหงใจอยางนี้วา ขาพระพุทธเจาแล มีอาย ุ๗ ปนับแตเกิด ได 
 ทําใหแจงซ่ึงพระอรหัต คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงสาวกจะบรรลุ ขาพระพุทธเจา 
 ก็ไดบรรลุแลวโดยลําดับทุกอยาง อนึ่งเลา ขาพระพุทธเจาไมมีกรณียกิจอะไรที่ยิ่ง 
 ขึ้นไป หรือกรณียกิจทีข่าพระพุทธเจาทําเสร็จแลว ก็ไมตองกลับสั่งสมอีก ขาพระ- 
 *พุทธเจาควรทําความชวยเหลือสงฆอยางไรหนอ พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจา 
 นั้นคิดตกลงใจวา ถากระไร ขาพระพุทธเจาควรแตงต้ังเสนาสนะ และแจกอาหาร 
 แกสงฆ ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะแตงต้ังเสนาสนะ และแจกอาหารแกสงฆ 
 พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ ทัพพะ ถาเชนนั้น เธอจงแตงต้ัง 
 เสนาสนะ และแจกอาหารแกสงฆเถิด ทานพระทัพพมัลลบุตรทูลรับสนอง 
 พระพุทธานุญาตแลว ฯ 
                   สมมติภิกษุแตงต้ังเสนาสนะเปนตน 
      [๕๙๒] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาใน เพราะเหตุเปน 
 เคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวรับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ถาเชนนั้น สงฆจงสมมติทัพพมัลลบุตรใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะ 
 และแจกอาหาร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ เบ้ืองตนพึงขอใหทัพพะรับ 
 คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา 
 วาดังนี้:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ัง ของสงฆ 
 ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติทานพระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงต้ัง 
 เสนาสนะและแจกอาหาร นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติทานพระทัพพ- 
 *มัลลบุตรใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร การสมมติทาน 
 พระทัพพมัลลบุตร ใหเปนผูแตงต้ังเสนาสนะและแจกอาหาร ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ทานพระทัพพมัลลบุตร อันสงฆสมมติใหเปนผูแตงต้ัง 
 เสนาสนะและแจกอาหารแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง 
 ความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
      [๕๙๓] ก็แล ทานพระทัพพมัลลบุตรอันสงฆสมมติแลว ยอมแตงต้ัง 
 เสนาสนะสําหรับหมูภิกษุผูเสมอกันรวมไวเปนพวกๆ คือ ภิกษุเหลาใดทรงพระสูตร 
 ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้น ไวแหงเดียวกันดวยประสงควา พวกเธอ 



 จักซักซอมพระสูตรกัน ภิกษุเหลาใดทรงพระวินัย ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุ 
 เหลานั้นไวแหงเดียวกัน ดวยประสงควา พวกเธอจักวินิจฉัยพระวินัยกัน 
 ภิกษุเหลาใดเปนพระธรรมกถึก ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหง- 
 *เดียวกัน ดวยประสงควา พวกเธอจักสนทนาธรรมกัน ภิกษุเหลาใดไดฌาน 
 ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงเดียวกัน ดวยประสงควา พวกเธอ 
 จักไมรบกวนกัน ภิกษุเหลาใดชอบกลาวดิรัจฉานกถา มีการบํารุงรางกายอยูมาก 
 ทานก็แตงต้ังเสนาสนะรวมภิกษุเหลานั้นไวแหงเดียวกัน ดวยประสงควา ทานเหลานี้ 
 จักอยูดวยความยินดีแมนี้ ภิกษุเหลาใดมาในเวลาค่ําคืน ทานก็เขาจตุตถฌานมี- 
 *เตโชกสิณเปนอารมณ แลวแตงต้ังเสนาสนะสําหรับภิกษุแมเหลานั้น ดวยแสงสวาง 
 นั้นแล ภิกษุทั้งหลาย ยอมแกลงมาแมเวลาค่ํา ดวยประสงควา พวกเราจักไดด ู
 อิทธิปาฏิหาริยของทานพระทัพพมัลลบุตร ดังนี้ก็ม ี
      ภิกษุเหลานั้นเขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตร แลวพูดอยางนี้วา พระคุณ- 
 *เจาทัพพะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผม 
      ทานพระทัพพมัลลบุตรถามภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ทานปรารถนาที่ไหน 
 ผมจะแตงต้ังที่นั้น ภิกษุเหลานั้นแกลงกลาวอางที่ไกลๆ วา พระคุณเจาทัพพะ 
 ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมที่ภูเขาคิชฌกูฏ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะ 
 ใหพวกผมที่เหวสําหรับทิ้งโจร ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมที่กาฬศิลา 
 ขางภูเขาอิสิคิล ิขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมที่ถํ้าสัตตบรรณคูหาขาง 
 ภูเขาเวภาระ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมทีเ่งื้อมเขาสัปปโสณฑิกะใกล 
 สีตวัน ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมที่ซอกเขาโคมฏะ ขอทานจงแตงต้ัง 
 เสนาสนะใหพวกผมที่ซอกเขาติณฑุกะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมที ่
 ซอกเขากโปตะ ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผมที่ตโปทาราม ขอทานจง 
 แตงต้ังเสนาสนะใหพวกผม ที่ชีวกัมพวัน ขอทานจงแตงต้ังเสนาสนะใหพวกผม ที ่
 มัททกุจฉิมฤคทายวัน 
      ทานพระทัพพมัลลบุตร จึงเขาจตุตถฌานมีเตโชกสิณเปนอารมณ มี 
 องคุลีสองสวางเดินนําหนาภิกษุเหลานั้นไป แมภิกษุเหลานั้นก็เดินตามหลงัทาน 
 พระทัพพมัลลบุตรไป ดวยแสงสวางนั้นแล ทานพระทัพพมัลลบุตรแตงต้ัง 
 เสนาสนะสําหรับภิกษุเหลานั้น โดยชี้แจงอยางนี้วา นี่เตียง นี่ต่ัง นี่ฟูก นี่หมอน 
 นี่ที่ถายอุจจาระ นี่ที่ถายปสสาวะ นี่น้ําฉัน นี่น้าํใช นี่ไมเทา นีร่ะเบียบกติกา 
 สงฆ ควรเขาเวลาน้ี ควรออกเวลานี้ คร้ันแตงต้ังเสนาสนะเพ่ือภิกษุเหลานั้น 
 เสร็จแลว กลับมาสูพระเวฬุวันวิหารตามเดิม ฯ 
                  เร่ืองพระเมตติยะและพระภุมมชกะ 
      [๕๙๔] ก็โดยสมัยนั้นแล พระเมตติยะและพระภุมมชกะ เปนพระ 



 บวชใหมและมีบุญนอย เสนาสนะของสงฆชนิดเลว และอาหารอยางเลว ยอม 
 ตกถึงแกเธอทั้งสอง คร้ังนั้น ชาวบานในพระนครราชคฤหชอบถวายเนยใสบาง 
 น้ํามันบาง แกงที่มีรสดีๆ บาง ซ่ึงจัดปรุงเฉพาะพระเถระ สวนพระเมตติยะและ 
 พระภุมมชกะ เขาถวายอาหารอยางธรรมดาตามแตจะหาได มีชนิดปลายขาวมี 
 น้ําสมเปนกับ เวลาหลังอาหารเธอทั้งสองกลับจากบิณฑบาตแลว เที่ยวถามพวก 
 พระเถระวา ในโรงฉันของพวกทานมีอาหารอะไรบาง ขอรับ ในโรงฉันของพวก 
 ทานไมมีอะไรบาง ขอรับ พระเถระบางพวกบอกอยางนี้วา พวกเรามีเนยใส 
 น้ํามัน แกงที่มรีสอรอยๆ สวนพระเมตติยะและพระภุมมชกะพูดอยางนี้วา พวก 
 ผมไมมีอะไรเลย ขอรับ มีแตอาหารอยางธรรมดาตามที่จะหาได เปนชนิด 
 ปลายขาวมีน้ําสมเปนกับ ฯ 
      [๕๙๕] สมัยตอมา คหบดีผูชอบถวายอาหารที่ดี ถวายภัตตาหารวันละ 
 ๔ ที่แกสงฆเปนนิตยภัต เขาพรอมดวยบุตรภรรยา อังคาสอยูใกลๆ ในโรงฉัน 
 คนอื่นๆ ยอมถามดวยขาวสุก กับขาว น้ํามัน แกงที่มีรสอรอยๆ 
      [๕๙๖] คราวนั้น ภัตตุเทสกไดแสดงภัตตาหารของคหบดี ผูชอบถวาย 
 อาหารที่ดี แกพระเมตติยะและพระภุมมชกะ เพ่ือฉันในวันรุงขึ้น ขณะนั้น ทาน 
 คหบดีไปสูอารามดวยกรณยีะบางอยาง เขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตร นมัสการ 
 แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระทัพพมัลลบุตรแสดงธรรมีกถาใหทาน 
 คหบดีผูนั่งแลว ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง คร้ันแลวคหบดีเรียน 
 ถามวา พระคุณเจาแสดงภัตตาหารเพ่ือฉันในวันพรุงนี้ที่เรือนของกระผมแกใคร 
 ขอรับ ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา อาตมาแสดงใหแกพระเมตติยะกับพระ 
 ภุมมชกะแลว ขณะนั้น คหบดีมีความเสยีใจวา ไฉนภิกษุลามกจักฉันภัตตาหาร 
 ในเรือนเราเลา แลวไปเรือนสั่งหญิงคนรับใชไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะ 
 ไวที่ซุมประตู แลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉันภัตตาหารในวันพรุงนี้ดวยปลายขาว มี 
 น้ําผักดองเปนกับ หญิงคนใชรับคําของคหบดีแลว คร้ังนั้นพระเมตติยะและพระ 
 ภุมมชกะกลาวแกกันวา คุณ เมื่อวานนี้ทานภัตตุทเทสกแสดงภัตตาหารของคหบดี 
 ใหพวกเรา พรุงนี้คหบดีพรอมดวยบุตรภรรยาจักอังคาสพวกเราอยูใกลๆ คน 
 อื่นๆ จักถามดวย ขาวสุก กับขาว น้ํามัน แกงที่มีรสอรอยๆ เพราะความ 
 ดีใจนั้นแล ตกกลางคืนภิกษุ ๒ รูปน้ันนอนหลับไมเต็มต่ืน คร้ันเวลาเชา พระ 
 เมตติยะและพระภุมมชกะครองอันตรวาสกแลว ถือบาตร จีวรเดินเขาไปยังนิเวศน 
 ของทานคหบดี หญิงคนรับใชนั้นไดแลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะกําลัง 
 เดินมาแตไกล คร้ันแลวจึงปูอาสนะถวายท่ีซุมประตู แลวกลาววา นิมนตนั่ง 
 เจาคะ จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะนึกวา ภัตตาหารคงจะยังไมเสร็จเปนแน 
 เขาจึงใหเรานั่งพักที่ซุมประตูกอน ขณะนั้น หญิงคนรับใช ไดนําอาหารปลายขาว 



 ซ่ึงมีน้ําผักดองเปนกับเขาไปถวาย พลางกลาววา นิมนตฉันเถิดเจาคะ 
      ภิ. นองหญิง พวกฉันเปนพระรับนิตยภัต จะ 
      ญ. ดิฉันทราบวาพระคุณเจาเปนพระรับนิตยภัต เจาคะ แตเมื่อวานนี้เอง 
 ทานคหบดีไดสั่งดิฉันไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะไวทีซุ่มประตู แลวอังคาส 
 ภิกษุผูจะมาฉนัภัตตาหารในวันพรุงนี้ดวยปลายขาวมีน้ําผักดองเปนกับ นิมนตฉัน 
 เถิด เจาคะ 
      พระเมตติยะและพระภุมมชกะพูดกันวา คุณ เมื่อวานนี้เอง ทานคหบดี 
 ไปสูอารามที่สาํนักพระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตรยุยงใน 
 สํานักคหบดีเปนแน เพราะความเสียใจนั้นแล ภิกษุทั้งสองรูปน้ันฉันไมอิ่ม คร้ัน 
 เวลาหลังอาหารกลับจากบิณฑบาตไปสูอาราม เก็บบาตร จีวรแลว นั่งรัดเขาดวย 
 ผาสังฆาฏิอยูภายนอกซุมประตูอาราม นิ่งอั้น เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา 
 ไมพูดจา ฯ 
                       ภิกษุณีเมตติยาไปเยีย่ม 
      คราวน้ัน ภิกษุณีเมตติยาเขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะ แลว 
 ไดกลาววา ดิฉนัไหว เจาคะ เมื่อนางกลาวอยางนั้นแลว ภิกษุทั้งสองรูปก็มิได 
 ทักทายปราศรัย แมคร้ังที่สอง ... แมคร้ังที่สาม นางก็ไดกลาววาดิฉันไหว เจาคะ 
 แมคร้ังที่สาม ภิกษุทั้งสองรูป ก็มิไดทักทายปราศรัย 
      ภิกษุณีเมตติยาถามวา ดิฉันผิดตอพระคุณเจาอยางไร ทาํไมพระคุณเจา 
 จึงไมทักทายปราศรัยกับดิฉัน 
      ภิกษุทั้งสองตอบวา ก็จริงอยางนั้นแหละ นองหญิง พวกเราถูกพระ 
 ทัพพมัลลบุตรเบียดเบียนอยู เธอยังเพิกเฉยได 
      เม. ดิฉันจะชวยเหลืออยางไร เจาคะ 
      ภิ. นองหญิง ถาเธอเต็มใจชวย วันนี้พระผูมีพระภาคตองใหพระทัพพ- 
 *มัลลบุตรสึก 
      เม. ดิฉันจะทําอยางไร ดฉินัสามารถจะชวยเหลือไดดวยวิธีไหน 
      ภิ. มาเถิดนองหญิง เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลอยางนี้วา 
 กรรมน้ีไมแนบเนียน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดน้ี 
 กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดน้ีกลับมามีลมแรงขึ้น 
 หมอมฉันถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา 
      นางรับคําของภิกษุทั้งสอง แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคม 
 แลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา พระพุทธเจาขา กรรมน้ีไม 
 แนบเนียน ไมสมควร ทิศที่ไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดน้ีกลับมามีภัย 
 มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานที่ไมมีลม บัดน้ี กลับมามีลมแรงขึ้น หมอมฉัน 



 ถูกพระคุณเจาทัพพมัลลบุตรประทุษราย คลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา ฯ 
                      ประชุมสงฆทรงสอบถาม 
      [๕๙๗] ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาครับส่ังใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะ 
 เหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดน้ัน แลวทรงสอบถามทานพระทัพพมัลล- 
 *บุตรวา ดูกรทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามที่ภิกษุณีนี้กลาวหา 
 ทานพระทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปน 
 อยางไร พระพุทธเจาขา 
      แมคร้ังที่สอง พระผูมีพระภาค ... 
      แมคร้ังที่สาม พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระทัพพมัลลบุตรวา ดูกร 
 ทัพพะ เธอยังระลึกไดหรือวา เปนผูทํากรรมตามท่ีภิกษุณีนี้กลาวหา ทานพระ 
 ทัพพมัลลบุตรกราบทูลวา พระองคยอมทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาเปนอยางไร 
 พระพุทธเจาขา 
      ภ. ดูกรทัพพะ บัณฑิตยอมไมกลาวแกคํากลาวหาเชนนี้ ถาเธอทําก็จง 
 บอกวาทํา ถาไมไดทํา ก็จงบอกวาไมไดทํา 
      ท. พระพุทธเจาขา ต้ังแตขาพระพุทธเจาเกิดมาแลว แมโดยความฝนก ็
 ยังไมรูจักเสพเมถุนธรรม จะกลาวไยถึงเมื่อต่ืนอยูเลา 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุ 
 นั้นแล พวกเธอจงใหภิกษุณีเมตติยาสึกเสีย และจงสอบสวนภิกษุเหลานี้ คร้ัน 
 แลวทรงลุกจากที่ประทับเสดจ็เขาพระวิหาร ลําดับน้ัน ภิกษุทั้งหลายใหภิกษุณี 
 เมตติยาสึกแลว จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะไดแถลงเรื่องนี้กะภิกษุทั้งหลาย 
 วา ทานทั้งหลาย ขอพวกทานอยาใหภิกษุณีเมตติยาสึกเสียเลย นางไมผดิอะไร 
 พวกผมแคนเคือง ไมพอใจ มีความประสงคจะใหทานพระทัพพมัลลบุตรเคล่ือน 
 จากพรหมจรรย จึงไดใหนางใสไคล 
      ภิกษุทั้งหลายถามวา ก็พวกคุณโจททานพระทัพพมัลลบุตร ดวยศีลวิบัติ 
 อันหามูลมิไดหรือ 
      ภิกษุทั้งสองน้ันรับวา อยางนั้น ขอรับ 
      บรรดาภิกษุที่เปนผูมกันอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
 พระเมตติยะและพระภุมมชกะ จึงไดโจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันหา 
 มูลมิไดเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาค 
                          ทรงสอบถาม 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา 
 ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะโจททัพพมัลลบุตร ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา 



                           ทรงติเตียน 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ัง 
 กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหสติวินัยแก 
 ทัพพมัลลบุตรผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ ทัพพมัลลบุตรนั้น พึงเขา 
 ไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคอง 
 อัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                          คําขอสติวินัย 
      ทานเจาขา ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะน้ี โจทขาพเจาดวยศีลวิบัติ 
 อันไมมีมูล ขาพเจานั้นถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง ... 
      พึงขอแมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้ โจท 
 ขาพเจาดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ขาพเจานั้นถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติ 
 วินัยกะสงฆ แมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๕๙๘] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติ 
 จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                       กรรมวาจาใหสติวินัย 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุเมตติยะและภิกษุ 
 ภุมมชกะนี้ โจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ทาน 
 พระทัพพมัลลบุตรเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ 
 ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสติวินัย แกทานพระ 
 ทัพพมัลลบุตรผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว นี้เปนญัตติ 
      ทานเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะ 
 นี้ โจททานพระทัพพมัลลบุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ทานพระทัพพ- 
 *มัลลบุตรเปนผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ สงฆให 
 สติวินัยแกทานพระทัพพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว การ 
 ใหสติวินัยแกทานพระทัพพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผู 
 นั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขอสงฆจง 
 ฟงขาพเจา ภิกษุเมตติยะและภิกษุภุมมชกะนี้ โจททานพระทัพพมัลล- 
 *บุตรดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล ทานพระทัพพมัลลบุตรเปนผูถึงความ 



 ไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ สงฆใหสติวินัยแกทานพระ 
 ทัพพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว การใหสติวินัยแกทาน 
 พระทัพมัลลบุตร ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      สติวินัย อันสงฆใหแลวแกทานพระทัพพมัลลบุตร ผูถึงความ 
 ไพบูลยแหงสติแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ 
 ไว ดวยอยางนี ้ฯ 
                  การใหสติวินัยที่เปนธรรมมี ๕ อยาง 
      [๕๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใหสติวินัยที่เปนธรรมมี ๕ อยางนี้ คือ 
 ภิกษุเปนผูหมดจด ไมตองอาบัติ ๑ ผูอื่นโจทเธอ ๑ เธอขอ ๑ สงฆใหสติวินัย 
 แกเธอ ๑ สงฆพรอมเพรียงกันโดยธรรมให ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใหสติวินัย 
 ที่เปนธรรมมี ๕ อยางนี้แล ฯ 
                         เร่ืองพระคัคคะ 
      [๖๐๐] โดยสมัยนั้นแล พระคัคคะวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติ 
 ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทาํดวย 
 กาย ภิกษุทั้งหลายโจทพระคัคคะดวยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน 
 ประพฤติละเมดิตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ 
 กลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนั้นวิกลจริต 
 มีจิตแปรปรวนไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาว 
 ดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลง ไดทําสิง่นี้แลว 
 ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอกลาวอยูแมอยางนั้น กย็ังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตอง 
 อาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ 
 ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลาย จึงไดโจทพระคัคคะ ดวยอาบัติที่เธอ 
 วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จง 
 ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน 
 เสียแลว ผมนัน้วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมดิกิจอันไมควรแกสมณะ 
 เปนอันมาก ทัง้ที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได 
 ผมหลง ไดทําส่ิงนี้แลว ภิกษุทั้งหลาย ผูอันเธอกลาวอยูแมอยางนั้น ก็ยังโจท 
 เธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ แลวกราบทูลเร่ือง 
 นั้นแดพระผูมพีระภาค 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา 
 ภิกษุทั้งหลายโจทภิกษุคัคคะ ... จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา 



      พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะ 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงใหอมูฬหวินัยแก 
 ภิกษุคัคคะผูหายวิกลจริตแลว 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงใหอยางนี้ คัคคะภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ 
 หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลว 
 กลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                         คําขออมูฬหวินัย 
      ทานเจาขา ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ขาพเจานั้นวิกลจริต 
 มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมดิกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวย 
 วาจาและพยายามทําดวยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทขาพเจา ดวยอาบัติพ่ีขาพเจาวิกลจริต 
 มีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็น 
 ปานนี้ขาพเจากลาวกะภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปร- 
 *ปรวนเสียแลว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควรแก 
 สมณะเปนอันมากทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลกึอาบัตินั้น 
 ไมไดผมหลงไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอนัขาพเจากลาวอยูแมอยางนั้นก็ยังโจท 
 ขาพเจาอยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ทานเจาขา 
 ขาพเจานั้น หายวิกลจริตแลว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง ... 
      พึงขอแมคร้ังที่สาม ทานเจาขา ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว 
 ขาพเจานั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปน 
 อันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ภิกษุทัง้หลายโจทขาพเจาดวย 
 อาบัติที่ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติ 
 แลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ขาพเจากลาวกะภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ทานทั้งหลาย 
 ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติ 
 ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทาํดวย- 
 *กาย ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลงไดทําสิง่นี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันขาพเจากลาว 
 อยูแมอยางนั้น ก็ยังโจทขาพเจาอยูตามเดมิวา ทานตองอาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็น 
 ปานนี้ ทานเจาขา ขาพเจานั้นหายวิกลจริตแลวขออมูฬหวนิัยกะสงฆ แมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๖๐๑] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถ- 
 *กรรมวาจา วาดังนี้:- 
                      กรรมวาจาใหอมูฬหวินัย 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา คัคคะภิกษุนี้วิกลจริตมีจิตแปร 
 ปรวน เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแก 



 สมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ภิกษุ 
 ทั้งหลายโจทคัคคะภิกษุดวยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประ 
 พฤติละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 
 เธอกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว 
 ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควรแก 
 สมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลกึ 
 อาบัตินั้นไมได ผมหลง ไดทําส่ิงนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอกลาวอยู 
 แมอยางนั้น กย็ังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึก 
 อาบัติเห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริตแลว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหอมูฬหวินัยแกคัคคะภิกษุผูหาย 
 วิกลจริตแลว นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา คัคคะภิกษุนี้วิกลจริตมีจิต 
 แปรปรวน เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมดิกจิอันไม 
 ควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทาํดวยกาย 
 ภิกษุทั้งหลายโจทคัคคะภิกษุดวยอาบัติที่เธอวกิลจริต มีจิตแปรปรวน 
 ประพฤติละเมดิตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปาน 
 นี้ เธอกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวนเสียแลว 
 ผมนั้นวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควรแก 
 สมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผม 
 ระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลง ไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอนัเธอกลาว 
 อยูแมอยางนั้น ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึก 
 อาบัติเห็นปานนี้ เธอหายวิกลจริตแลว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ สงฆให 
 อมูฬหวินัยแกคัคคะภิกษุผูหายวิกลจริตแลว การใหอมูฬหวินัยแกคัคคะ 
 ภิกษุผูหายวิกลจริตแลว ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      อมูฬหวินัย อันสงฆใหแลวแกคัคคะภิกษุ ผูหายวิกลจริตแลว 
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                  ใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม ๓ หมวด 
      [๖๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การใหอมูฬหวินัย ไมเปนธรรม ๓ หมวด 
 เปนธรรม ๓ หมวดนี้ การใหอมูฬหวินัย ไมเปนธรรม ๓ หมวด เปนไฉน 
                           หมวดที่ ๑ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองอาบัติ สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป 
 หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกําลัง 
 ระลึก กลาวอยางนี้วา คุณ ผมตองอาบัติแลว แตระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไมได สงฆให 
 อมูฬหวินัยแกเธอ การใหอมฬูหวินัยไมเปนธรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๖๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ีตองอาบัติ สงฆหรือ 
 ภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็น 
 ปานนี้ เธอระลกึไดจึงกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไดเหมือนความฝน สงฆให 
 อมูฬหวินัยแกเธอ การใหอมฬูหวินัยไมเปนธรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๖๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยตองอาบัติ สงฆหรือภิกษุ 
 ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 
 เธอหายวิกลจริตแลวแตยังทําเปนวิกลจริตวา ผมก็ทําอยางนี้ ทานทั้งหลายก็ทําอยางนี ้
 สิ่งนี้ควรแกผม สิ่งนี้ควรแมแกทานทั้งหลาย สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ การให 
 อมูฬหวินัยไมเปนธรรม ฯ 
             การใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม ๓ หมวด  เหลานี้ 
                 ใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรม ๓ หมวด จบ 
                        -------------- 
                   ใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ๓ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๖๐๕] การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ๓ หมวด เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมดิกิจอันไมควรแก 
 สมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓ 
 รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ 
 ระลึกไมไดจึงกลาวอยางนี้วา คุณ ผมตองอาบัติแลวแตระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไมได 
 สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๖๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี วิกลจริตมีจิตแปรปรวน 
 ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งทีก่ลาวดวยวาจาและ 
 พยายามทําดวยกาย สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทเธอวา ทานตอง 
 อาบัติแลวจงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอระลกึไมไดจึงกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึก 
 ไดคลายความฝน สงฆใหอมฬูหวินัยแกเธอ การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 



      [๖๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยน้ี วิกลจริต มีจิตแปร 
 ปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและ 
 พยายามทําดวยกาย สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจทเธอวา ทาน 
 ตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอวิกลจริต ทําอาการวิกลจริตวา ผมก็ทํา 
 อยางนี้ แมทานทั้งหลายก็ทําอยางนี้ สิ่งนี้ควรแมแกผม สิ่งนี้ควรแมแกทานทั้งหลาย 
 สงฆใหอมูฬหวินัยแกเธอ การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ฯ 
                  การใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ๓ หมวด เหลานี ้
                  ใหอมูฬหวินัยเปนธรรม ๓ หมวด จบ 
                          --------- 
                       ทํากรรมไมตามปฏิญาณ 
      [๖๐๘] สมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยส 
 กรรมบาง ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลาย ไมตามปฏิญาณ 
 บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพ- 
 *พัคคียจึงไดทาํกรรมคือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง 
 ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลาย ไมตามปฏิญาณเลา 
 แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
      พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา 
 พระฉัพพัคคียทํากรรม คือ ตัชชนียกรรมบาง นิยสกรรมบาง ปพพาชนียกรรมบาง 
 ปฏิสารณียกรรมบาง อุกเขปนียกรรมบาง แกภิกษุทั้งหลาย ไมตามปฏิญาณ จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถา รับส่ัง 
 กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมคือ ตัชชนียกรรมก็ดี นิยสกรรมก็ด ี
 ปพพาชนียกรรมก็ดี ปฏิสารณียกรรมก็ดี  อกุเขปนียกรรมก็ดี อันภิกษุไมพึงทํา 
 แกภิกษุทั้งหลาย ไมตามปฏิญาณ รูปใดทํา ตองอาบัติทุกกฏ ฯ 
                     ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
      [๖๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทําตามปฏิญาณที่ไมเปนธรรมอยางนี้แล 
 ที่เปนธรรมอยางนี้ การทําตามปฏิญาณไมเปนธรรมอยางไร 
      ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท- 
 *เธอวา ทานตองอาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมไิดตองอาบัติปาราชิก 
 ผมตองอาบัติสังฆาทิเสส สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส การปรับอยางนี้ ชื่อวา 
 ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท- 
 *เธอวา ทานตองอาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมไิดตองอาบัติปาราชิก 



 ผมตองอาบัติถุลลัจจัย สงฆปรับเธอดวยอาบัติถุลลัจจัย การปรับอยางนี้ ชื่อวา 
 ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว 
 โจทเธอวา ทานตองอาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติปาราชิก 
 ผมตองอาบัติปาจิตตีย สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาจิตตีย การปรับอยางนี้ ชื่อวา 
 ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว 
 โจทเธอวา ทานตองอาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติปาราชิก 
 ผมตองอาบัติปาฏิเทสนียะ สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ การปรับอยางนี ้
 ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท- 
 *เธอวา ทานตองอาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมไิดตองอาบัติปาราชิก 
 ผมตองอาบัติทุกกฏ สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุกกฏ การปรับอยางนี้ ชื่อวาทาํตาม 
 ปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท- 
 *เธอวา ทานตองอาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมไิดตองอาบัติปาราชิก ผม- 
 *ตองอาบัติทุพภาสิต สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุพภาสิต การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตาม 
 ปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส ... 
      ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย ... 
      ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย ... 
      ภิกษุตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... 
      ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ ... 
      ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท- 
 *เธอวา ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วาคุณผมมิไดตองอาบัติทุพภาสิต ผม- 
 *ตองอาบัติปาราชิก สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาราชิก การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตามปฏิ- 
 *ญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท- 
 *เธอวา ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติทุพภาสิต 
 ผมตองอาบัติสังฆาทิเสส สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส การปรับอยางนี้ ชื่อวา 
 ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท- 
 *เธอวา ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติทุพภาสิต 



 ผมตองอาบัติถุลลัจจัย สงฆปรับเธอดวยอาบัติถุลลัจจัย การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตาม 
 ปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท- 
 *เธอวา ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติทุพภาสิต 
 ผมตองอาบัติปาจิตตีย สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาจิตตีย การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตาม 
 ปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆหรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว โจท- 
 *เธอวา ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติทุพภาสิต 
 ผมตองอาบัติปาฏิเทสนียะ สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ การปรับอยางนี้ ชื่อ- 
 *วาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติทุพภาสิต สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว 
 โจทเธอวา ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา คุณ ผมมิไดตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต ผมตองอาบัติทุกกฏ สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุกกฏ การปรับอยางนี้ 
 ชื่อวาทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ล ทําตามปฏิญาณไมเปนธรรม ฯ 
                      ทําตามปฏิญาณเปนธรรม 
      [๖๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทําตามปฏิญาณเปนธรรมอยางไร 
      ภิกษุตองอาบัติปาราชิก สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว 
 โจทเธอวา ทานตองอาบัติปาราชิก เธอกลาวอยางนี้วา ถูกละ คุณ ผมตองอาบัติ 
 ปาราชิก สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาราชิก  การปรับอยางนี้ ชื่อวาทําตามปฏิญาณ 
 เปนธรรม 
      ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส ... 
      ภิกษุตองอาบัติถุลลัจจัย ... 
      ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย ... 
      ภิกษุตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... 
      ภิกษุตองอาบัติทุกกฏ ... 
      ภิกษุตองอาบัติทุพภาษิต สงฆ หรือภิกษุ ๒-๓ รูป หรือภิกษุรูปเดียว 
 โจทเธอวา ทานตองอาบัติทุพภาสิต เธอกลาวอยางนี้วา ถูกละคุณ ผมตองอาบัติ 
 ทุพภาสิต สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุพภาสิต  การปรับ อยางนี้ ชื่อวาทําตาม 
 ปฏิญาณเปนธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนีแ้ล ทําตามปฏิญาณเปนธรรม ฯ 
                     ระงับอธิกรณดวยเยภุยยสิกา 
      [๖๑๑] สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ 



 ถึงความวิวาทกัน ในทามกลางสงฆ กลาวทิ่มแทงกันและกนัดวยหอกคือปากอยู 
 ไมอาจเพ่ือระงับอธิกรณนั้นได จึงกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ตรัสวา 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหระงับอธิกรณเห็นปานนี้ดวยเยภุยยสิกา พึงสมมติ 
 ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูใหจับฉลาก คือ:- 
      ๑. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความชอบพอ 
      ๒. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความเกลียดชงั 
      ๓. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความงมงาย 
      ๔. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความกลัว และ 
      ๕. รูจักฉลากที่จับแลวและยังไมจับ 
      ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุกอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด 
 ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
 ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูใหจับฉลาก นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ให 
 เปนผูใหจับฉลาก การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูใหจับฉลาก ชอบ 
 แกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้น 
 พึงพูด 
      ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆสมมติแลวใหเปนผูใหจับฉลาก ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                  การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง 
      [๖๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง เปน 
 ธรรม ๑๐ อยาง เหลานี้ 
      การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง เปนไฉน คือ:- 
      ๑. อธิกรณเปนเร่ืองเล็กนอย 
      ๒. ไมลุกลามไปไกล 
      ๓. ภิกษุพวกนั้นระลึกไมไดเอง และพวกอื่นก็ใหระลึกไมได 
      ๔. รูวา อธรรมวาทีมากกวา 
      ๕. รูวา ไฉน อธรรมวาทีพึงมีมากกวา 
      ๖. รูวา สงฆจักแตกกัน 
      ๗. รูวา ไฉน สงฆพึงแตกกัน 
      ๘. อธรรมวาทีภิกษุจับโดยไมเปนธรรม 
      ๙. อธรรมวาทีภิกษุจับเปนพวกๆ 



     ๑๐. ไมจับตามความเห็น 
      การจับฉลากไมเปนธรรม ๑๐ อยาง เหลานี้ ฯ 
                   การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง 
      [๖๑๓] การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง เปนไฉน คือ:- 
      ๑. อธิกรณไมใชเร่ืองเล็ก 
      ๒. ลุกลามไปไกล 
      ๓. ภิกษุพวกนั้นระลึกได และพวกอื่นก็ใหระลึกได 
      ๔. รูวา ธรรมวาทีมากกวา 
      ๕. รูวา ไฉนธรรมวาทีพึงมีมากกวา 
      ๖. รูวา สงฆจักไมแตกกัน 
      ๗. รูวา ไฉนสงฆไมพึงแตกกัน 
      ๘. ธรรมวาทีภิกษุจับโดยธรรม 
      ๙. ธรรมวาทีภิกษุพรอมเพรียงกันจับ 
     ๑๐. จับตามความเห็น 
      การจับฉลากเปนธรรม ๑๐ อยาง เหลานี้ ฯ 
                     สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรม 
      [๖๑๔] สมัยนั้นแล พระอุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติ ในทามกลางสงฆ 
 ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลบัมา กลาวเท็จทั้งรู 
 อยู บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน 
 พระอุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติในทามกลางสงฆ จึงไดปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณ 
 แลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลบัมา กลาวเท็จทั้งรูอยูเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้น 
 แดพระผูมีพระภาคๆ ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา 
 ภิกษุอุปวาฬถูกซักถามถึงอาบัติในทามกลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณ 
 แลวปฏิเสธ ใหการกลับไปกลบัมา กลาวเท็จทั้งรูอยู จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ังกะ 
 ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงทําตัสสปาปยสิกา- 
 *กรรม ๑- แกภิกษุอุปวาฬ 
      ก็แล สงฆพึงทําอยางนี้ พึงโจทภิกษุอุปวาฬกอน คร้ันแลวพึงใหเธอ 
 ใหการ แลวพึงปรับอาบัติ คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถพึงประกาศใหสงฆ 
 ทราบ ดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                    กรรมวาจาทําตัสสปาปยสิกากรรม 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุปวาฬน้ีถูกซักถาม 



 ถึงอาบัติในทามกลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ 
 ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งรูอยู ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
 ถึงที่แลว สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุอุปวาฬ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุอุปวาฬน้ีถูกซักถามถึง 
 อาบัติในทามกลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ 
 ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งรูอยู สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรม 
 @๑. กรรมอันสงฆพึงทํา เพราะความที่ภิกษุนั้นเปนผูบาป สงฆไดทําแกภิกษุอุปวาฬ 
 @เปนคร้ังแรก ฯ 
 แกภิกษุอุปวาฬ การทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุอุปวาฬ ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ตัสสปาปยสิกากรรมอันสงฆทําแลวแกภิกษุอุปวาฬ ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
                  ตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕ อยาง 
      [๖๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทําตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕ 
 อยางนี้ คือ:- 
      ๑. ภิกษุเปนผูไมสะอาด 
      ๒. เปนอลชัชี 
      ๓. เปนผูถูกโจท 
      ๔. สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแกเธอ 
      ๕. สงฆพรอมเพรียงกันทาํโดยธรรม 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย การทําตัสสปาปยสิกากรรมเปนธรรม ๕ อยางนี้แล ฯ 
                  ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๖๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ไม 
 สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมด ี
                           หมวดที่ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง 



 อาบัติ ๑ ทําเพราะอาบัติมิใชเปนเทสนาคามนิี ๑ ทําเพราะอาบัติที่แสดงแลว ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๓ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว 
 ทํา ๑ ไมใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ ไมปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๔ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําลับหลัง ๑ ทํา 
 โดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมสอบถามกอน 
 แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๖ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําไมตามปฏิญาณ ๑ 
 ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๗ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะไมตอง 
 อาบัติ ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๘ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติมิ 
 ใชเปนเทสนาคามินี ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๙ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ทําเพราะอาบัติที่ 
 แสดงแลว ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมโจทกอนแลว 
 ทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมใหจําเลยใหการ 
 กอนแลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี คือ ไมปรับอาบัติกอน 
 แลวทํา ๑ ทําโดยไมเปนธรรม ๑ สงฆเปนวรรคทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมไมเปนธรรม ไมเปนวินัย และระงับแลวไมดี ฯ 
                ลักษณะกรรมไมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ 
                          --------- 
                   ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๖๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมที่ประกอบดวยองค ๓ 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ สอบถามกอน 
 แลวทํา ๑ ทําตามปฏิญาณ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว 
                           หมวดที่ ๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา 
 เพราะอาบัติเปนเทสนาคามินี ๑ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๓ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ใหจําเลย 
 ใหการกอนแลวทํา ๑ ปรับอาบัติแลวทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๔ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตอหนา ๑ ทําโดยธรรม ๑ 
 สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๕ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ สอบถามกอนแลวทํา ๑ ทํา 
 โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๖ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําตามปฏิญาณ ๑ ทําโดย 
 ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๗ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะตองอาบัติ ๑ ทํา 
 โดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๘ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติเปนเทสนา- 
 *คามินี ๑ ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๙ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 



 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ทําเพราะอาบัติยังมิไดแสดง ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๑๐ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ โจทกอนแลวทํา ๑ ทําโดย 
 ธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๑๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ใหจําเลยใหการกอนแลวทํา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรม ... 
                           หมวดที่ ๑๒ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ แมอื่นอีก 
 เปนกรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว คือ ปรับอาบัติกอนแลวทํา ๑ 
 ทําโดยธรรม ๑ สงฆพรอมเพรียงกันทํา ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตัสสปาปยสิกากรรมทีป่ระกอบดวยองค ๓ นี้แล เปน 
 กรรมเปนธรรม เปนวินัย และระงับดีแลว ฯ 
                ลักษณะกรรมเปนธรรม ๑๒ หมวด จบ 
                          --------- 
                      ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด 
                           หมวดที่ ๑ 
      [๖๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ เมือ่สงฆจํานง 
 พึงทําตัสสปาปยสิกากรรม คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการ 
 วิวาท ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก 
 มีมรรยาทไมสมควร ๑ เปนผูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงทํา 
 ตัสสปาปยสิกากรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๒ 
      [๖๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อสงฆ 
 จํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม คือ เปนผูมศีีลวิบัติในอธิศีล ๑ เปนผูมีอาจาร- 
 *วิบัติในอัธยาจาร ๑ เปนผูมีทิฐิวิบัติในอติทิฐิ ๑ 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงทํา 
 ตัสสปาปยสิกากรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๓ 
      [๖๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ แมอืน่อีก เมื่อ 
 สงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม คือ กลาวติเตียนพระพุทธเจา ๑ กลาวติเตียน 
 พระธรรม ๑ กลาวติเตียนพระสงฆ ๑ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๓ นี้แล เมื่อสงฆจํานงพึงทํา 
 ตัสสปาปยสิกากรรม ฯ 
                           หมวดที่ ๔ 
      [๖๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม 
 แกภิกษุ ๓ รูป คือ รูปหนึ่งเปนผูกอความบาดหมาง กอการทะเลาะ กอการววิาท 
 ทําความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ รูปหนึ่งเปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มี 
 มรรยาทไมสมควร รูปหนึ่งคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภิกษุ 
 ๓ รูปน้ีแล ฯ 
                           หมวดที่ ๕ 
      [๖๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม 
 แกภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งเปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล รูปหนึ่งเปนผูมี 
 อาจารวิบัติในอัธยาจาร รูปหนึ่งเปนผูมีทิฐิวบัิติในอติทิฐิ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภิกษุ 
 ๓ รูปน้ีแล ฯ 
                           หมวดที่ ๖ 
      [๖๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแก 
 ภิกษุ ๓ รูป แมอื่นอีก คือ รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระพุทธเจา รูปหนึ่งกลาวติเตียน 
 พระธรรม รูปหนึ่งกลาวติเตียนพระสงฆ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อสงฆจํานงพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุ ๓ รูป 
 นี้แล ฯ 
                     ขอที่สงฆจํานง ๖ หมวด จบ 
                          --------- 
                          วัตร ๑๘ ขอ 
      [๖๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ถูกสงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแลวน้ัน 
 ตองประพฤติชอบ วิธีประพฤติชอบในตัสสปาปยสิกากรรมนั้น ดังตอไปนี้:- 
      ๑. ไมพึงใหอุปสมบท 



      ๒. ไมพึงใหนิสัย 
      ๓. ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก 
      ๔. ไมพึงรับสมมติเปนผูสัง่สอนภิกษุณี 
      ๕. แมไดรับสมมติไวแลว ก็ไมพึงสั่งสอนภิกษุณี 
      ๖. สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมเพราะอาบัติใด ไมพึงตองอาบัตินั้น 
      ๗. ไมพึงตองอาบัติอื่นอันเชนกัน 
      ๘. ไมพึงตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น 
      ๙. ไมพึงติกรรม 
     ๑๐. ไมพึงติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม 
     ๑๑. ไมพึงหามอุโบสถแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๒. ไมพึงหามปวารณาแกปกตัตตะภิกษุ 
     ๑๓. ไมพึงทําการไตสวน 
     ๑๔. ไมพึงเร่ิมอนุวาทาธิกรณ 
     ๑๕. ไมพึงใหภิกษุอื่นทําโอกาส 
     ๑๖. ไมพึงโจทภิกษุอื่น 
     ๑๗. ไมพึงใหภิกษุอื่นใหการ 
     ๑๘. ไมพึงชวยภิกษุกับภิกษุใหสูกันในอธิกรณ 
     คราวนั้น สงฆไดทําตัสสปาปยสิกากรรมแกพระอุปวาฬแลว ฯ 
                        ภิกษุกอการวุนวาย 
      [๖๒๕] สมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ 
 ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมดิกิจอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาว 
 ดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย คร้ังนั้น พวกเธอคิดวา พวกเราเกิดความบาด- 
 *หมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะ 
 เปนอันมาก ทัง้ที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถาพวกเราจักปรับกัน 
 ดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้น จะพึงเปนไปเพ่ือความรุนแรง เพ่ือความ 
 รายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได พวกเราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวกราบทูล 
 เร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาค 
                พุทธานุญาตใหระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกะ 
      พระผูมีพระภาครับส่ังกะภิกษุทั้งหลาย วาดังนี้:- 
      [๖๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยน้ี เกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควรแกสมณะเปน 
 อันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถาพวกเธอในหมูนั้นคิดอยางนี ้
 วา พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติ 



 ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทาํดวย 
 กาย ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือความ 
 รุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต 
 ใหระงับอธิกรณเห็นปานนั้น ดวยติณวัตถารกะ ฯ 
                            วิธีระงับ 
      [๖๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงระงับอยางนี้:- 
      ภิกษุทุกๆ รูปพึงประชุมในที่แหงเดียวกัน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ 
 พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
               ญัตติกรรมวาจาระงับอธิกรณดวยติณวัตถารกะ 
     ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถา 
 พวกเราจักใหปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับอธิกรณนี้ดวยติณวัตถารกะ 
 เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ 
      บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหฝายของ 
 ตนทราบดวยคณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        คณะญัตติกรรมวาจา 
      ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถา 
 พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือ 
 ความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ถาความ 
 พรอมพร่ังของทานทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน 
 ทั้งหลาย และอาบัติของตนในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ เวน 
 อาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพ่ือประโยชนแกทาน 
 ทั้งหลาย และเพ่ือประโยชนแกตน ฯ 
      [๖๒๘] ลําดับน้ัน บรรดาภิกษุฝายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง ภิกษุผูฉลาด 
 ผูสามารถ พึงประกาศใหฝายของตนทราบดวยคณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         คณะญัตติกรรมวาจา 
      ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 



 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถา 
 พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ถาความ 
 พรอมพร่ังของทานทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน 
 ทั้งหลาย และอาบัติของตน ในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ เวน 
 อาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพ่ือประโยชนแกทาน 
 ทั้งหลาย และเพ่ือประโยชนแกตน ฯ 
      [๖๒๙] บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ 
 ใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        ญัตติทุติยกรรมวาจา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถา 
 พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานเหลานี้ 
 และอาบัติของตน ในทามกลางสงฆดวยติณวตัถารกะ เวนอาบัติที่มี 
 โทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพ่ือประโยชนแกทานเหลานี้ 
 และเพ่ือประโยชนแกตน นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย 
 ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได  ขาพเจา 
 แสดงอาบัติของทานเหลานี้ และอาบัติของตน ในทามกลางสงฆดวย 
 ติณวัตถารกะ เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ 
 เพ่ือประโยชนแกทานเหลานี้ และเพ่ือประโยชนแกตน การแสดง 
 อาบัติเหลานี้ของพวกเรา ในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ เวน 
 อาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      อาบัติเหลาน้ีของพวกเราเวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติ 
 เนื่องดวยคฤหัสถ ขาพเจาแสดงแลวในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ 
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 



      [๖๓๐] ลําดับน้ัน บรรดาภิกษุฝายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง ภิกษุผูฉลาด 
 ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        ญัตติทุติยกรรมวาจา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถา 
 พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานเหลานี้ 
 และอาบัติของตนในทามกลางสงฆดวยติณวตัถารกะ เวนอาบัติที่มี 
 โทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ เพ่ือประโยชนแกทานเหลานี้ 
 และเพ่ือประโยชนแกตน นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ถา 
 พวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือ 
 ความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได  ขาพเจา 
 แสดงอาบัติของทานเหลานี้ และอาบัติของตนในทามกลางสงฆ ดวย 
 ติณวัตถารกะ เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ 
 เพ่ือประโยชนแกทานเหลานี้ และเพ่ือประโยชนแกตน การแสดง 
 อาบัติเหลานี้ของพวกเราในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติ 
 ที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ ชอบแกทานผูใด ทานผู 
 นั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      อาบัติเหลาน้ีของพวกเรา เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติ 
 เนื่องดวยคฤหัสถ ขาพเจาแสดงแลวในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะ 
 ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
      [๖๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ดวยอาการอยางนี้ ภิกษุเหลานั้นเปน 
 ผูออกแลวจากอาบัติเหลานั้น เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติเนื่องดวยคฤหัสถ 
 เวนผูแสดงความเห็นแยง เวนผูไมไดอยูในทีน่ั้น ฯ 
                            อธิกรณ 
      [๖๓๒] โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุวิวาทกับพวกภิกษุณีบาง พวกภิกษุณี 
 วิวาทกับพวกภิกษุบาง ฝายพระฉันนะเขาแทรกแซงพวกภิกษุณี แลววิวาทกับ 
 พวกภิกษุ ใหถือฝายภิกษุณี บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน 



 โพนทะนาวา ไฉนพระฉันนะจึงไดเขาแทรกแซงพวกภิกษุณี แลววิวาทกับพวกภิกษุ 
 ใหถือฝายภิกษุณีเลา แลวกราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมีพระภาคๆ ทรงสอบถาม 
 ภิกษุทั้งหลายวา ขาววา ภิกษุฉันนะเขาแทรกแซงพวกภิกษุณี แลววิวาทกับพวก 
 ภิกษุ ใหถือฝายภิกษุณี จริงหรือ 
      ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา จริง พระพุทธเจาขา 
      พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียน ... คร้ันแลวทรงทําธรรมีกถารับส่ัง 
 กะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณ ๔ นี้ คือ วิวาทาธิกรณ อนุวาทา- 
 *ธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ฯ 
                         อธิกรณ ๔ อยาง 
                         ๑. วิวาทาธิกรณ 
      [๖๓๓] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น วิวาทาธิกรณ เปนไฉน ดกูรภิกษุทั้ง 
 หลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี ยอมวิวาทกันวา 
      ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม 
      ๒. นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินยั 
      ๓. นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว 
      ๔. นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงประ- 
 *พฤติมา 
      ๕. นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว 
      ๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ 
      ๗. นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนัก 
      ๘. นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
      ๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
      ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง ความ 
 กลาวตางกัน ความกลาวประการอื่น การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ัน 
 ในเร่ืองนั้นอันใด นี้เรียกวา วิวาทาธิกรณ ฯ 
                        ๒. อนุวาทาธิกรณ 
      [๖๓๔] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น อนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ดกูรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ อาจาร- 
 *วิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง 
 ความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท การตามเพ่ิมกําลังให ในเร่ือง 
 นั้นอันใด นี้เรียกวาอนุวาทาธิกรณ ฯ 
                        ๓. อาปตตาธิกรณ 
      [๖๓๕] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น อาปตตาธิกรณ เปนไฉน อาบัติทั้ง 



 ๕ กอง ชื่ออาปตตาธิกรณ อาบัติทั้ง ๗ กอง ชื่ออาปตตาธิกรณ นี้เรียกวา 
 อาปตตาธิกรณ ฯ 
                         ๔. กิจจาธิกรณ 
      [๖๓๖] ในอธิกรณ ๔ อยางนั้น กิจจาธิกรณ เปนไฉน ความเปน 
 หนาที่ ความเปนกรณียแหงสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติ- 
 *ทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กิจจาธิกรณ ฯ 
                       อธิกรณ ๔ อยาง จบ 
                          --------- 
                        มูลแหงวิวาทาธกิรณ 
      [๖๓๗] อะไรเปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ รากแหงการเถียงกัน ๖ อยาง 
 เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ รากแหงอกุศลทั้ง ๓ เปนมูลแหงววิาทาธิกรณ รากแหง 
 กุศลทั้ง ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธกิรณ 
      รากแหงการเถียงกัน ๖ อยาง เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ เปนไฉน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมักโกรธ เปนผูถือโกรธ 
 ภิกษุที่มักโกรธ ถือโกรธนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา ใน 
 พระธรรม ในพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณ แมในสิกขา ภิกษุที่ไมมีความ 
 เคารพ ยําเกรง ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ แมในสิกขาก็ไมทํา 
 ใหบริบูรณนั้น ยอมยังวิวาทใหเกิดในสงฆ การวิวาทยอมเปนไปเพ่ือความไมเกื้อ 
 กูลแกชนมาก เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก เพ่ือความพินาศแกชนมาก เพ่ือความ 
 ไมเกื้อกลู เพ่ือทุกขแกเทพยดาและมนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอเล็งเห็น 
 รากแหงการเถียงกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอกได พวกเธอในบริษัทนั้น 
 พึงพยายามละรากแหงการเถียงกันอันลามกนั้นแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็น 
 รากแหงการเถียงกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทน้ันพึง 
 ปฏิบัติเพ่ือความยืดยาวไป แหงรากแหงการเถียงกันอันลามกนั้นแหละ ความละ 
 รากแหงการเถียงกันอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความยดืเยื้อแหงรากแหงการ 
 เถียงกันอันลามกน้ัน ยอมมีตอไปดวยอยางนี ้ฯ 
      [๖๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขออื่นยังมีอีก ภิกษุเปนผูลบหลูตีเสมอ 
 ทาน ... 
      ภิกษุเปนผูมีปรกติอิสสา ตระหนี่ ... 
      ภิกษุเปนผูอวดดี เจามายา ... 
      ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ... 
      ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยาก 
 ภิกษุผูที่ถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยากนั้น ยอม 



 ไมมีความเคารพ ยําเกรง ในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆอยู 
 ยอมไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา ภิกษุผูไมมคีวามเคารพ ยําเกรงในพระศาสดา 
 ในพระธรรม ในพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมยังวิวาทให 
 เกิดในสงฆ การวิวาทยอมเปนไปเพ่ือความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพ่ือไมเปนสขุ 
 แกชนมาก เพ่ือความพินาศแกชนมาก เพ่ือความไมเกือ้กูล เพ่ือทุกขแกเทพยดา 
 และมนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอเล็งเห็นรากแหงการเถียงกันเห็นปานนี้ 
 ทั้งภายในและภายนอกได พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละรากแหงการเถียงกัน 
 อันลามกนั้นแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหงการเถียงกันเห็นปานนี้ ทั้ง 
 ภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทน้ัน พึงปฏิบัติเพ่ือความยืดเยื้อแหงรากแหง 
 การเถียงกันอนัลามกนั้นแหละ ความละรากแหงการเถียงกันอันลามกน้ัน ยอมม ี
 ดวยอยางนี้ ความยืดเยื้อแหงรากแหงการเถียงกันอันลามกนั้น ยอมมีตอไป 
 ดวยอยางนี้ รากแหงการวิวาท ๖ อยางนี้ เปนมูลแหงวิวาทาธกิรณ ฯ 
                           อกุศลมูล ๓ 
      [๖๓๙] รากแหงอกุศล ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี มีจิตโลภวิวาทกัน มีจิตโกรธวิวาทกัน 
 มีจิตหลงวิวาทกันวา 
      ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม 
      ๒. นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินยั 
      ๓. นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว 
      ๔. นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงประ- 
 *พฤติมา 
      ๕. นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว 
      ๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ 
      ๗. นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนัก 
      ๘. นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได 
      ๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
      รากแหงอกุศล ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ ฯ 
                           กุศลมูล ๓ 
      [๖๔๐] รากแหงกุศล ๓ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี มีจิตไมโลภวิวาทกนั มีจิตไมโกรธวิวาท 
 กัน มีจิตไมหลงวิวาทกันวา 
      ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ... 
      ๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 



      รากแหงกุศล ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงวิวาทาธิกรณ ฯ 
                       มูลแหงอนุวาทาธิกรณ 
      [๖๔๑] อะไรเปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ รากแหงการโจท ๖ อยาง เปน 
 มูลแหงอนุวาทาธิกรณ รากแหงอกุศลทั้ง ๓ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ รากแหง 
 กุศลทั้ง ๓ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ แมกายก็เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ แม 
 วาจาก็เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ 
      [๖๔๒] รากแหงการโจท ๖ อยาง เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมักโกรธ ถือโกรธ ภิกษุที่มัก 
 โกรธ ถือโกรธนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม 
 ในพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณแมในสิกขา ภิกษุที่ไมเคารพยําเกรงใน 
 พระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น 
 ยอมยังการโจทกันใหเกิดในสงฆ การโจทยอมเปนไปเพ่ือความไมเกือ้กูลแกชน 
 มาก เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก เพ่ือความพินาศแกชนมาก เพ่ือความไมเกื้อกลู 
 เพ่ือทุกขแกเทพยดาและมนุษย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอเล็งเห็นรากแหงการ 
 โจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอกได พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายาม 
 ละรากแหงการโจทกันอันลามกน้ันแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหงการ 
 โจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายในและภายนอก พวกเธอในบริษัทน้ันพึงปฏิบัติเพ่ือ 
 ความยืดเยื้อแหงราก แหงการโจทกันอันลามกน้ันแหละ ความละรากแหงการโจท 
 กันอันลามกนัน้ ยอมมีดวยอยางนี้ การยืดเยือ้แหงรากแหงการโจทกันอันลามก 
 นั้น ยอมมีตอไปดวยอยางนี้ ฯ 
      [๖๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขออื่นยังมอีีก ภิกษุเปนผูลบหลูตีเสมอทาน ... 
      ภิกษุเปนผูมีปรกติอิสสา ตระหนี่ ... 
      ภิกษุเปนผูอวดดี เจามายา ... 
      ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ... 
      ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยาก ภิกษุ 
 ที่ถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยากนั้น ยอมไมมีความ 
 เคารพยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณ 
 แมในสิกขา ภิกษุที่ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา ในพระธรรม ในพระสงฆ 
 อยู แมในสิกขา ก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมยังการโจทกันใหเกิดในสงฆ การ 
 โจทกันยอมเปนไปเพ่ือความไมเกื้อกลูแกชนมาก เพ่ือไมเปนสุขแกชนมาก เพ่ือ 
 ความพินาศแกชนมาก เพ่ือความไมเกือ้กูล เพ่ือทุกขแกเทพยดาและมนุษย 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกเธอเล็งเห็นรากแหงการโจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายใน 
 และภายนอกได พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามและรากแหงการโจทกันอันลามก 



 นั้นแหละเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นรากแหงการโจทกันเห็นปานนี้ ทั้งภายใน 
 และภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพ่ือความยืดเยื้อแหงรากแหงการ 
 โจทกันอันลามกน้ันแหละ ความละรากแหงการโจทกันอันลามกน้ัน ยอมมดีวย- 
 *อยางนี้ ความยืดเยื้อแหงรากแหงการโจทกันอันลามกน้ัน ยอมมีตอไปดวยอยางนี ้
      รากแหงการโจทกัน ๖ อยางนี้ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ 
                           อกุศลมูล ๓ 
      [๖๔๔] อกุศลมูล ๓ อยาง เปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณเปนไฉน ดูกร 
 ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี ยอมมีจิตโลภโจท ยอมมีจิตโกรธโจท 
 ยอมมีจิตหลงโจทภิกษุ ดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ อกุศลมูล 
 ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ 
                           กุศลมูล ๓ 
      [๖๔๕] กุศลมูล ๓ อยาง เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ดูกร- 
 *ภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี ยอมมีจิตไมโลภโจท ยอมมีจติไม 
 โกรธโจท ยอมมีจิตไมหลงโจทภิกษุ ดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรือ 
 อาชีววิบัติ กุศลมูล ๓ อยางนี้ เปนมูลแหงอนวุาทาธิกรณ ฯ 
                             กาย 
      [๖๔๖] อนึ่ง กาย เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ภิกษุบางรูป 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีผิวพรรณนารังเกียจ ไมนาดู มีรูปรางเล็ก มีอาพาธมาก 
 เปนคนบอด งอย กระจอก หรืออัมพาต ภิกษุทั้งหลายยอมโจทภิกษุนั้น ดวย 
 กายใด กายน้ี เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ 
                             วาจา 
      [๖๔๗] อนึ่ง วาจา เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน ภิกษุบางรูป 
 ในธรรมวินัยนี้ เปนคนพูดไมดี พูดไมชัด พูดระราน ภิกษุทั้งหลายยอมโจท 
 ภิกษุนั้น ดวยวาจาใด วาจาน้ี เปนมูลแหงอนุวาทาธิกรณ ฯ 
                        มูลแหงอาปตตาธิกรณ 
      [๖๔๘] อะไรเปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ 
      สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง เปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ คือ:- 
      ๑. อาบัติเกิดทางกาย ไมใชทางวาจา ไมใชทางจิต ก็มี 
      ๒. อาบัติเกิดทางวาจา ไมใชทางกาย ไมใชทางจิต ก็มี 
      ๓. อาบัติเกิดทางกายกับวาจา ไมใชทางจิต ก็มี 
      ๔. อาบัติเกิดทางกายกับจิต ไมใชทางวาจา ก็มี 
      ๕. อาบัติเกิดทางวาจากับจิต ไมใชทางกาย ก็มี 
      ๖. อาบัติเกิดทางกาย วาจา และจิต ก็มี 



      สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยางนี้ เปนมูลแหงอาปตตาธิกรณ ฯ 
                        มูลแหงกิจจาธกิรณ 
      [๖๔๙] อะไรเปนมูลแหงกิจจาธิกรณ 
      สงฆเปนมูลอันหนึ่งแหงกิจจาธิกรณ ฯ 
                  อธิกรณเปนกุศล อกุศล และอัพยากฤต 
      [๖๕๐] วิวาทาธิกรณเปนกศุล อกุศล อัพยากฤต วิวาทาธิกรณเปนกุศล 
 ก็มี เปนอกุศลก็มี เปนอัพยากฤตก็มี ฯ 
      [๖๕๑] บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น วิวาทาธิกรณ เปนอกุศล เปนไฉน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี มีจิตเปนอกุศล 
 วิวาทกันวา 
      ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ... 
      ๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
      ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาว 
 ตางกัน การกลาวโดยประการอื่น การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ัน 
 ในเร่ืองนั้น อันใด นี้เรียกวา วิวาทาธิกรณเปนอกุศล ฯ 
      [๖๕๒] บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น วิวาทาธกิรณเปนกุศล เปนไฉน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี มีจิตเปนกุศล วิวาทกันวา 
      ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ... 
      ๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
      ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาว 
 ตางกัน การกลาวโดยประการอื่น การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ัน 
 ในเร่ืองนั้นอันใด นี้เรียกวา วิวาทาธิกรณเปนกุศล ฯ 
      [๖๕๓] บรรดาวิวาทาธิกรณนั้น วิวาทาธกิรณเปนอัพยากฤต เปนไฉน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี มีจิตเปนอัพยากฤต 
 วิวาทกันวา 
      ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ... 
      ๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
      ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาว 
 ตางกัน การกลาวโดยประการอื่น การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ัน 
 ในเร่ืองนั้น อันใด นี้เรียกวา วิวาทาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ 
      [๖๕๔] อนุวาทาธิกรณ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต อนุวาทาธิกรณ 
 เปนกุศลก็มี อกุศลก็มี อัพยากฤตก็มี ฯ 
      [๖๕๕] บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น อนุวาทาธิกรณที่เปนอกุศล เปนไฉน 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี เปนผูมจีิตเปนอกุศล 
 ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การ 
 กลาวหา การฟองรอง การประทวงความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท 
 การตามเพ่ิมกําลังให ในเร่ืองนั้น อันใด นี้เรียกวา อนุวาทาธิกรณเปนอกุศล ฯ 
      [๖๕๖] บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น อนุวาทาธิกรณที่เปนกุศล เปนไฉน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี เปนผูมจีิตเปนกุศล 
 ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การ 
 กลาวหา การฟองรอง การประทวง ความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท 
 การตามเพ่ิมกําลังให ในเร่ืองนั้น อันใด นี้เรียกวา อนุวาทาธิกรณเปนกุศล ฯ 
      [๖๕๗] บรรดาอนุวาทาธิกรณนั้น อนุวาทาธิกรณที่เปนอพัยากฤต เปนไฉน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี เปนผูมจีิตเปนอัพยากฤต 
 ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การ 
 กลาวหา การฟองรอง การประทวงความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท 
 การตามเพ่ิมกําลังให ในเร่ืองนั้น อันใด นี้เรียกวา อนุวาทาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ 
      [๖๕๘] อาปตตาธิกรณเปนอกุศล อัพยากฤต อาปตตาธิกรณเปนอกุศล 
 ก็มี อัพยากฤตก็มี อาปตตาธิกรณเปนกุศลไมมี ฯ 
      [๖๕๙] บรรดาอาปตตาธิกรณนั้น อาปตตาธิกรณที่เปนอกศุล เปนไฉน 
      ภิกษุรูอยู เขาใจอยู จงใจ ฝาฝน ละเมิดอาบัติ ใด นี้เรียกวา อาปตตา- 
 *ธิกรณเปนอกศุล 
      บรรดาอาปตตาธิกรณนั้น อาปตตาธิกรณที่เปนอัพยากฤต เปนไฉน 
      ภิกษุไมรู ไมเขาใจ ไมจงใจ ไมฝาฝน ละเมิดอาบัติ ใด นี้เรียกวา 
 อาปตตาธิกรณเปนอัพยากฤต ฯ 
      [๖๖๐] กิจจาธิกรณเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต กิจจาธิกรณเปนกุศลก็ม ี
 อกุศลก็มี อัพยากฤตก็มี ฯ 
      [๖๖๑] บรรดากิจจาธิกรณนั้น กิจจาธิกรณที่เปนอกุศล เปนไฉน 
      สงฆมีจิตเปนอกุศล ทํากรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม 
 ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กิจจาธิกรณเปนอกุศล ฯ 
      [๖๖๒] บรรดากิจจาธิกรณนั้น กิจจาธิกรณที่เปนกุศล เปนไฉน สงฆม ี
 จิตเปนกุศล ทํากรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม 
 ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กจิจาธิกรณเปนกุศล ฯ 
      [๖๖๓] บรรดากิจจาธิกรณนั้น กิจจาธิกรณที่เปนอัพยากฤต เปนไฉน 
 สงฆมีจิตเปนอัพยากฤต ทํากรรมอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติ- 
 *ยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กิจจาธกิรณเปนอัพยากฤต ฯ 



                          วิวาทาธิกรณ 
      [๖๖๔] วิวาท เปนวิวาทาธกิรณ วิวาทไมเปนอธิกรณ อธกิรณไมเปน 
 วิวาท เปนอธิกรณดวยเปนวิวาทดวย วิวาทเปนวิวาทาธิกรณก็มี วิวาทไมเปน 
 อธิกรณก็มี อธกิรณไมเปนวิวาทก็มี เปนอธกิรณดวยเปนวิวาทดวยก็มี ฯ 
      [๖๖๕] บรรดาวิวาทน้ัน วิวาทที่เปนวิวาทาธิกรณ เปนไฉน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี ยอมวิวาทกันวา 
      ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม ... 
      ๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
      ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง ความกลาว 
 ตางกัน ความกลาวโดยประการอื่น การพูดเพ่ือความกลัดกลุมใจ ความหมายม่ัน 
 ในเร่ืองนั้น อันใด นี้ชื่อวา วิวาทเปนวิวาทาธิกรณ 
      บรรดาวิวาทน้ัน วิวาทไมเปนอธิกรณ เปนไฉน มารดาววิาทกับบุตรบาง 
 บุตรวิวาทกับมารดาบาง บิดาวิวาทกับบุตรบาง บุตรวิวาทกับบิดาบาง พ่ีชายวิวาท 
 กับนองชายบาง พ่ีชายวิวาทกับนองหญิงบาง นองหญิงวิวาทกับพ่ีชายบาง สหาย- 
 *วิวาทกับสหายบาง นี้ชื่อวา วิวาทไมเปนอธิกรณ 
      บรรดาวิวาทน้ัน อธิกรณไมเปนวิวาท เปนไฉน 
      อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ นี้ชื่อวา อธิกรณไมเปนวิวาท 
      บรรดาวิวาทน้ัน อธิกรณ เปนอธิกรณดวยวิวาทดวย เปนไฉน 
      วิวาทาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนวิวาทดวย ฯ 
                          อนุวาทาธิกรณ 
      [๖๖๖] การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ การโจทไมเปนอธิกรณ อธิกรณไม 
 เปนการโจท เปนอธิกรณดวยเปนการโจทดวย การโจทเปนอนุวาทาธิกรณกม็ี 
 การโจทไมเปนอธิกรณก็มี อธกิรณไมเปนการโจทก็มี เปนอธิกรณดวยเปนการโจท 
 ดวยก็มี ฯ 
      [๖๖๗] บรรดาการโจทน้ัน การโจทที่เปนอนุวาทาธิกรณ เปนไฉน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ 
 อาจารวิบัติ ทิฐิวิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง 
 ความเปนผูคลอยตาม การทําความอุตสาหะโจท การตามเพ่ิมกําลังให ในเร่ืองนั้น 
 อันใด นี้ชื่อวา การโจทเปนอนวุาทาธิกรณ 
      บรรดาการโจทน้ัน การโจทที่ไมเปนอธิกรณ เปนไฉน 
      มารดากลาวหาบุตรบาง บุตรกลาวหามารดาบาง บิดากลาวหาบุตรบาง 
 บุตรกลาวหาบิดาบาง พ่ีชายกลาวหานองชายบาง พ่ีชายกลาวหานองหญิงบาง 
 นองหญิงกลาวหาพ่ีชายบาง สหายกลาวหาสหายบาง นี้ชื่อวา การโจทไมเปนอธิกรณ 



      บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่ไมเปนการโจท เปนไฉน 
      อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ นี้ชื่อวา อธิกรณไมเปนการโจท 
      บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่เปนอธิกรณดวย เปนการโจทดวย เปนไฉน 
      อนุวาทาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนการโจทดวย ฯ 
                          อาปตตาธิกรณ 
      [๖๖๘] อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ อาบัติไมเปนอธิกรณ อธกิรณไมเปน 
 อาบัติ เปนอธิกรณดวยเปนอาบัติดวย อาบัติเปนอาปตตาธิกรณก็มี อาบัติไมเปน 
 อธิกรณก็มี อธกิรณไมเปนอาบัติก็มี เปนอธิกรณดวยเปนอาบัติดวยก็มี ฯ 
      [๖๖๙] บรรดาอธิกรณนั้น อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ เปนไฉน 
      อาบัติ ๕ กองเปนอาปตตาธิกรณบาง อาบัติ ๗ กองเปนอาปตตาธิกรณบาง 
 นี้ชื่อวา อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ 
      บรรดาอธิกรณนั้น อาบัติที่ไมเปนอธกิรณ เปนไฉน 
      โสดาบัติ สมาบัติ นี้ชื่อวา อาบัติไมเปนอธิกรณ 
      บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่ไมเปนอาบัติ เปนไฉน 
      กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ นี้ชื่อวาอธิกรณไมเปนอาบัติ 
      บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่เปนอธิกรณดวย เปนอาบัติดวย เปนไฉน 
      อาปตตาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนอาบัติดวย ฯ 
                           กิจจาธิกรณ 
      [๖๗๐] กิจเปนกิจจาธิกรณ กิจไมเปนอธกิรณ อธิกรณไมเปนกิจ 
 เปนอธิกรณดวยเปนกิจดวย กจิเปนกิจจาธิกรณก็มี กิจไมเปนอธิกรณก็มี อธ-ิ 
 *กรณไมเปนกจิก็มี เปนอธิกรณดวยเปนกิจดวยก็มี ฯ 
      [๖๗๑] บรรดาอธิกรณนั้น กิจเปนกิจจาธกิรณ เปนไฉน 
      ความเปนหนาที่ ความเปนกรณียะแหงสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม 
 ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้ชื่อวา กิจเปนกิจจาธิกรณ 
      บรรดาอธิกรณนั้น กิจไมเปนอธิกรณ เปนไฉน 
      กิจที่จะตองทําแกพระอาจารย กิจที่จะตองทําแกพระอุปชฌายะ กิจที่จะ 
 ตองทําแกภิกษุผูเสมออุปชฌายะ กิจที่จะตองทําแกภิกษุผูเสมอพระอาจารย นี้ 
 ชื่อวา กิจไมเปนอธิกรณ 
      บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณไมเปนกิจ เปนไฉน 
      วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ นี้ชื่อวา อธิกรณไมเปนกิจ 
      บรรดาอธิกรณนั้น อธิกรณที่เปนอธิกรณดวยเปนกิจดวย เปนไฉน กิจ- 
 *จาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนกิจดวย ฯ 
                 วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๒ อยาง 



      [๖๗๒] วิวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะเทาไร 
      วิวาทาธิกรณ ยอมระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ 
 บางทีวิวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง คือ เยภุยยสิกา พึงระงับดวยสมถะ 
 อยางเดยีว คือสัมมุขาวินัย บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังทีต่รัสไววา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี ยอมวิวาทกันวา 
      ๑. นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม 
      ๒. นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินยั 
      ๓. นี้พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว 
      ๔. นี้พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตเจาไมไดทรง 
 ประพฤติมา 
      ๕. นี้พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว 
      ๖. นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ 
      ๗. นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนัก 
      ๘. นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติไมมีสวนเหลือ 
      ๙. นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพวกน้ันสามารถระงับอธิกรณนั้นได นี้เรียก 
 วา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น ม ี
 อะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย 
 ความพรอมหนาบุคคล 
      ก็ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินัยนัน้อยางไร คือ ภิกษุผูเขากรรม 
 มีจํานวนเทาไร ภิกษุเหลานั้นมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยู 
 พรอมหนากันไมคัดคาน นี้ชือ่วา ความพรอมหนาสงฆในสัมมุขาวินัยนั้น 
      ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร 
 คือ อธิกรณนั้นระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ชื่อวา 
 ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น 
      ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนัน้อยางไร คือ โจทกและจําเลย 
 ทั้งสอง เปนคูตอสูในคดีอยูพรอมหนากัน นี้ชื่อวา ความพรอมหนาบุคคลใน 
 สัมมุขาวินัยนัน้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับอยางนี้ ผูทําร้ือฟนเปนปาจิตตีย 
 ที่ร้ือฟน ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน 
      [๖๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นไมสามารถระงับอธิกรณนั้น 
 ในอาวาสน้ันได พวกเธอพึงไปสูอาวาสที่มีภิกษุมากกวา หากพวกเธอกําลังไปสู 
 อาวาสนั้น สามารถระงับอธิกรณไดในระหวางทาง นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว 



 ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวนิัย ในสัมมุขาวินัยนั้น มีอะไรบาง มีความพรอม 
 หนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล 
      ก็ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินัยนัน้อยางไร คือ ภิกษุผูเขากรรม 
 มีจํานวนเทาไร ภิกษุเหลานั้นมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยู 
 พรอมหนากันไมคัดคาน นี้ชือ่วา ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินัยนัน้ 
      ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร 
 คือ อธิกรณนั้นระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ชื่อวา 
 ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น 
      ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร คือโจทกและจําเลย 
 ทั้งสอง เปนคูตอสูในคดีอยูพรอมหนากัน นี้ชื่อวา ความพรอมหนาบุคคล ใน 
 สัมมุขาวินัยนัน้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอธิกรณระงับอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนปาจิตตีย 
 ที่ร้ือฟน ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ 
      [๖๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นกําลังไปสูอาวาสน้ัน ไมสามารถ 
 ระงับอธิกรณนั้นในระหวางทางได พวกเธอไปถึงอาวาสนั้นแลว พึงกลาวกะภิกษุ 
 เจาถ่ินวา ทานทั้งหลาย อธิกรณนี้เกิดแลวอยางนี้ บังเกิดแลวอยางนี้ ขอโอกาส 
 ทานทั้งหลายจงระงับอธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน ตามวิถี 
 ทางที่อธิกรณนี้จะพึงระงับดวยด ี
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกภิกษุเจาถ่ินเปนผูแกกวา พวกภิกษุอาคันตุกะ 
 ออนกวา พวกเธอพึงกลาวกะภิกษุอาคันตุกะวา ทานทั้งหลาย ขอนิมนตทาน 
 ทั้งหลายจงรวมอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง สักครูหน่ึง ตลอดเวลาที่พวกผมจะ 
 ปรึกษากัน แตถาพวกภิกษุเจาถ่ินเปนผูออนกวา พวกภิกษุอาคันตุกะแกกวา 
 พวกเธอพึงกลาวกะภิกษุอาคันตุกะวา ทานทัง้หลาย ถาเชนนั้นขอทานทั้งหลาย 
 จงอยู ณ ที่นี้สกัครูหน่ึงจนกวาพวกผมจะปรึกษากัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาพวกภิกษุเจาถ่ินกําลังปรึกษา คิดกันอยางนี้วา 
 พวกเราไมสามารถระงับอธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน พวก 
 เธอไมพึงรับอธิกรณนั้นไว แตถากําลังปรึกษา คิดกันอยางนีว้า พวกเรา สามารถ 
 ระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน พวกเธอพึงกลาวกะ 
 พวกภิกษุอาคันตุกะวา ทานทัง้หลาย ถาพวกทานจักแจงอธกิรณนี้ตามที่เกดิแลว 
 ตามที่อุบัติแลวแกพวกเรา เหมือนอยางพวกเราจักระงับอธิกรณนี้โดยธรรม โดย 
 วินัย และโดยสตัถุศาสนฉันใด อธิกรณนี้จักระงับดวยดีฉันนัน้ อยางนี้พวกเรา 
 จึงจักรับอธิกรณนี้ หากพวกทานจักไมแจงอธกิรณนี้ตามที่เกดิแลว ตามที่อุบัติแลว 
 แกพวกเรา เหมือนอยางพวกเราจักระงับอธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินัย และโดย 



 สัตถุศาสน ฉันใด อธิกรณนี้จักไมระงับดวยดี ฉันนั้น พวกเราจักไมรับอธิกรณนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเจาถ่ินพึงรอบคอบอยางนี้แลวรับอธิกรณนั้นไว 
 พวกภิกษุอาคันตุกะนั้น พึงกลาวกะพวกภิกษุเจาถ่ินวา พวกผมจักแจงอธกิรณนี้ 
 ตามที่เกิดแลว ตามที่อุบัติแลว แกทานทั้งหลาย ถาทานสามารถระงับอธิกรณนี้ 
 โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน ระหวางเวลาเทาน้ีได อธิกรณจักระงับ 
 ดวยดีเชนวานัน้ อยางนี้ พวกผมจักมอบอธกิรณแกทานทั้งหลาย หากทานทัง้หลาย 
 ไมสามารถระงับอธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน ระหวางเวลา 
 เทานี้ได อธิกรณจักไมระงับดวยดีเชนวานั้น พวกผมจักไมมอบอธิกรณนี้แกทาน 
 ทั้งหลาย พวกผมนี้แหละจักเปนเจาของอธิกรณนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุอาคันตุกะพึงรอบคอบอยางนี้ แลวจึงมอบ 
 อธิกรณนั้นแกพวกภิกษุเจาถ่ิน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นสามารถระงับอธิกรณนั้นได นี้เรียกวา 
 อธิกรณระงับดีแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมขุาวินัย ในสัมมขุาวินัยนั้น ม ี
 อะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย 
 ความพรอมหนาบุคคล ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนปาจิตตีย 
 ที่ร้ือฟน ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ 
                           อุพพาหิกวิธี 
      [๖๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นวินิจฉัยอธกิรณนั้นอยู 
 มีเสียงเซ็งแซเกิดขึ้นและไมทราบความแหงถอยคําที่กลาวแลวน้ัน เราอนุญาตให 
 ระงับอธิกรณเห็นปานนี้ดวยอพุพาหิกวิธี ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๑๐ ประการ 
 สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกวิธี 
                       องคคุณ ๑๐ ประการ 
      ๑. เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยอาจาระและ 
 โคจร มีปรกติเห็นภัยในโทษมีประมาณเลก็นอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบท 
 ทั้งหลาย 
      ๒. เปนพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใดไพเราะ ใน 
 เบ้ืองตน ทามกลาง และที่สุด ยอมสรรเสริญพรหมจรรยอันบริสุทธิ์บริบูรณ 
 สิ้นเชิง พรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ ธรรมทั้งหลายเห็นปานนี้ ยอมเปน 
 อันเธอสดับมาก ทรงไว สั่งสมดวยวาจา เขาไปเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลว 
 ดวยทิฐิ 
      ๓. จําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร จาํแนกดี สวดดี วินิจฉัย 
 ถูกตองโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ 



      ๔. เปนผูต้ังมั่นในพระวินัย ไมคลอนแคลน 
      ๕. เปนผูอาจชี้แจงใหคูตอสูในอธิกรณยินยอม เขาใจ เพงเห็น เลื่อมใส 
      ๖. เปนผูฉลาดเพ่ือยังอธิกรณอันเกดิขึ้นใหระงับ 
      ๗. รูอธิกรณ 
      ๘. รูเหตุเกิดอธิกรณ 
      ๙. รูความระงับแหงอธิกรณ 
     ๑๐. รูทางระงับอธิกรณ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๑๐ นี้ 
 ดวยอุพพาหิกวิธี ฯ 
      [๖๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุ 
 กอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติย- 
 *กรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณนี้ 
 อยู มีเสียงเซ็งแซเกิดขึ้นและไมทราบอรรถแหงถอยคําที่กลาวแลวน้ัน 
 ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ดวย ม ี
 มีชื่อนี้ดวย เพ่ือระงับอธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา เมื่อพวกเราวินิจฉัยอธิกรณ 
 นี้อยู มีเสียงเซ็งแซเกิดขึ้น และไมทราบความแหงถอยคําที่กลาว 
 แลวน้ัน สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ดวย มีชื่อนี้ดวย เพ่ือระงับอธิกรณนี้ 
 ดวยอุพพาหิกวิธี การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ดวย มีชื่อนี้ดวย เพ่ือระงับ 
 อธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ภิกษุมีชื่อนี้ดวย มีชื่อนี้ดวย อันสงฆสมมติแลว เพ่ือระงับ 
 อธิกรณนี้ ดวยอุพพาหิกวิธี ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรง 
 ความน้ีไว ดวยอยางนี้ ฯ 
      [๖๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นสามารถระงับอธิกรณนั้น 
 ดวยอุพพาหิกวิธี นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินัย 
 ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย 
 ความพรอมหนาบุคคล ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนปาจิตตีย 
 ที่ร้ือฟน ฯ 
      [๖๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลานั้นวินิจฉัยอธกิรณนั้นอยู 



 ในบริษัทนั้นพึงมีภิกษุธรรมกถึก เธอจําสูตรไมไดเลย จําวิภังคแหงสูตรก็ไมได 
 เธอไมไดสังเกตใจความ ยอมคานใจความตามเคาพยัญชนะ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ 
 พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบดวยคณะญัตติ วาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาคณะญัตติ 
      ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ีเปนธรรมกถึก 
 เธอจําสูตรไมไดเลย จําวิภังคแหงสูตรก็ไมได เธอไมไดสังเกต 
 ใจความ ยอมคานใจความตามเคาพยัญชนะ ถาความพรอมพร่ังของ 
 ทานทั้งหลายถึงที่แลว พวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ใหออกไป แลวที่ 
 เหลือพึงระงับอธิกรณนี ้
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นขับภิกษุนั้นออกไปแลวสามารถระงับ 
 อธิกรณนั้นได นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินยั 
 ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย 
 ความพรอมหนาบุคคล ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปน 
 ปาจิตตียที่ร้ือฟน ฯ 
      [๖๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุเหลาน้ันวินิจฉัยอธิกรณนั้นอยู 
 ในบริษัทนั้นพึงมีภิกษุธรรมกถึก เธอจําสูตรได แตจําวิภังคแหงสูตรไมไดเลย 
 เธอไมสังเกตใจความ ยอมคานใจความตามเคาพยัญชนะ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ 
 พึงประกาศใหภิกษุเหลานั้นทราบดวยคณะญัตติวาดังนี้:- 
                        กรรมวาจาคณะญัตติ 
      ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ีเปนธรรมกถึก 
 เธอจําสูตรได แตจําวิภังคแหงสูตรไมไดเลย เธอไมสังเกตใจความ 
 ยอมคานใจความตามเคาพยญัชนะ ถาความพรอมพร่ังของทานทั้ง 
 หลายถึงที่แลว พวกเราพึงขับภิกษุมีชื่อนี้ใหออกไป แลวที่เหลือพึง 
 ระงับอธิกรณนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นขับภิกษุนั้นออกไปแลว สามารถระงับ 
 อธิกรณนั้นได นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมุขาวินยั 
 ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย 
 ความพรอมหนาบุคคล ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟนเปนปาจิตตีย 
 ที่ร้ือฟน ฯ 
      [๖๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุเหลานั้นไมสามารถระงับอธิกรณนั้น 
 ดวยอุพพาหิกวิธี พวกเธอพึงมอบอธิกรณนัน้แกสงฆวา ทานเจาขา พวกขาพเจา 



 ไมสามารถระงับอธิกรณนี้ดวยอุพพาหิกวิธี ขอสงฆนั่นแหละจงระงับอธิกรณนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต ใหระงับอธิกรณเห็นปานนี้ดวยเยภุยยสกิา 
 พึงสมมติภิกษุผูประกอบดวยองคคุณ ๕ ใหเปนผูใหจับสลาก คือ 
      ๑. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความชอบพอ 
      ๒. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความเกลียดชงั 
      ๓. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความงมงาย 
      ๔. ไมถึงความลําเอยีงเพราะความกลัว และ 
      ๕. พึงรูจักสลากที่จับแลวและยังไมจับ 
      ก็แล สงฆพึงสมมติอยางนี้ พึงขอรองภิกษุกอน คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด 
 ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         กรรมวาจาสมมติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ถาความพรอมพร่ังของสงฆ 
 ถึงที่แลว สงฆพึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ ใหเปนผูใหจับสลาก นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา สงฆสมมติภิกษุมีชื่อนี้ ให 
 เปนผูใหจับสลาก การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ ใหเปนผูใหจับสลาก ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ภิกษุมีชื่อนี้อันสงฆสมมติแลว ใหเปนผูใหจับสลาก ชอบแก 
 สงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี ้
      ภิกษุผูใหจับสลากน้ัน พึงใหภิกษุทั้งหลายจับสลาก ภิกษุพวกธรรมวาที 
 มากกวา ยอมกลาวฉันใด พึงระงับอธิกรณนั้น ฉันนั้น นี้เรียกวา อธิกรณระงบั 
 แลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมขุาวินัย และเยภุยยสิกา ในสัมมุขาวินัยนั้นม ี
 อะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย 
 ความพรอมหนาบุคคล 
      ก็ความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินัยนัน้อยางไร คือ ภิกษุผูเขากรรม 
 มีจํานวนเทาไร ภิกษุเหลานั้นมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยู 
 พรอมหนากันไมคัดคาน นี้ชือ่วาความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินัยนัน้ 
      ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร 
 คือ อธิกรณนั้นระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ชื่อวา ความ 
 พรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น 
      ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร คือโจทกและจําเลย 
 ทั้งสอง เปนคูตอสูในคดีอยูพรอมหนากัน นี้ชื่อวาความพรอมหนาบุคคล ใน 
 สัมมุขาวินัยนัน้ 
      ก็ในเยภุยยสิกานั้นมีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความ 



 เขาไปเฉพาะ ความรับรอง ความไมคัดคานกรรมในเยภุยยสกิาอันใด นี้มีใน 
 เยภุยยสกิานั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับอยางนี้ ผูทําร้ือฟนเปนปาจิตตียที่ 
 ร้ือฟน ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ 
                        วิธีจับสลาก ๓ วิธี 
      [๖๘๑] โดยสมัยนั้นแล อธกิรณเกิดแลวอยางนี้ อุบัติแลวอยางนี้ ใน 
 พระนครสาวัตถี จึงภิกษุเหลาน้ันไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆ ใน 
 พระนครสาวัตถี ไดทราบขาววา ในอาวาสโนน มีพระเถระอยูหลายรูป เปนผู 
 คงแกเรียน ชํานาญในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม 
 มีปญญา เปนลัชชี มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา หากพระเถระเหลานั้นพึงระงับ 
 อธิกรณนี้โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน อยางนี้อธิกรณนี้พึงระงับดวย 
 ดี จึงไปสูอาวาสนั้น แลวเรียนกะพระเถระพวกน้ันวา ทานเจาขา อธิกรณนี ้
 เกิดแลวอยางนี ้อุบัติแลวอยางนี้ ขอโอกาส ขอรับ ขอพระเถระทั้งหลายจงระงับ 
 อธิกรณนี้ โดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน ตามวิถีทางท่ีอธิกรณนี้พึง 
 ระงับดวยดี 
      จึงพระเถระพวกน้ันชวยระงับอธิกรณนั้นแลว เหมือนอยางที่สงฆใน 
 พระนครสาวัตถีระงับแลว ตามวิธีที่ระงับดวยดีแลวฉะน้ัน  คร้ังนั้น ภิกษุผูไมยินด ี
 ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของสงฆในพระนครสาวัตถีนั้น ไมพอใจดวยการ 
 ระงับอธิกรณของพระเถระมากรูป ไดทราบขาววา ในอาวาสโนน มีพระเถระอยู 
 ๓ รูป ... มีพระเถระอยู ๒ รูป ... มีพระเถระอยูรูปเดียว เปนผูคงแกเรียน ชํานาญ 
 ในคัมภีร ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา เปน 
 ลัชชี มีความรังเกียจ ใครตอสิกขา หากพระเถระน้ันพึงระงับอธิกรณนี้โดยธรรม 
 โดยวินัย และโดยสัตถุศาสน อยางนี้ อธิกรณนี้พึงระงับดวยดี จึงไปสูอาวาส 
 นั้น แลวเรียนกะพระเถระนั้นวา ทานขอรับ อธิกรณนี้เกดิแลวอยางนี้ อุบัติ 
 แลวอยางนี้ ขอโอกาส ขอรับ ขอพระเถระจงระงับอธิกรณนี้ โดยธรรม โดย 
 วินัย และโดยสตัถุศาสน ตามวิถีทางที่อธิกรณนี้จะพึงระงับดวยด ี
      จึงพระเถระนั้นชวยระงับอธิกรณนั้นแลว เหมือนอยางทีส่งฆในพระนคร 
 สาวัตถีระงับแลว เหมือนอยางที่พระเถระมากรูประงับแลว เหมือนอยางที่พระเถระ 
 ๓ รูประงับแลว และเหมือนอยางที่พระเถระ ๒ รูประงับแลว ตามวิธีที่ระงับดวย 
 ดีแลว ฉะนั้น 
      คร้ังนั้น ภิกษุผูที่ไมพอใจดวยการระงับอธกิรณของสงฆในพระนครสาวัตถี 
 ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของพระเถระมากรูป ไมพอใจดวยการระงบัอธิกรณ 
 ของพระเถระ ๓ รูป ไมพอใจดวยการระงับอธิกรณของพระเถระ ๒ รูป ไมพอใจ 



 ดวยการระงับอธิกรณของพระเถระรูปเดยีว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลว 
 กราบทูลเร่ืองนั้นแดพระผูมพีระภาคๆ ตรัสวา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณที่พิจารณาแลวน้ันเปนอันสงบระงับดีแลว 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตวิธีจับสลาก ๓ อยาง คือ ปกปด ๑ กระซิบบอก ๑ 
 เปดเผย ๑ ตามความยินยอมของภิกษุพวกน้ัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากปกปด เปนไฉน 
      ภิกษุผูใหจับสลากน้ัน พึงทําสลากใหมีสี และไมมีสี แลวเขาไปหา 
 ภิกษุทีละรูปๆ แลวแนะนําอยางนี้วา นี้สลากของผูกลาวอยางนี้ นี้สลากของผู 
 กลาวอยางนี้ ทานจงจับสลากที่ชอบใจ เมื่อภิกษุนั้นจับแลว พึงแนะนําวา ทาน 
 อยาแสดงแกใครๆ ถารูวาอธรรมวาทีมากกวา พึงบอกวา สลากจับไมดี แลว 
 ใหจับใหม ถารูวาธรรมวาทีมากกวา พึงประกาศวา สลากจับดีแลว ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย วิธีจับสลากปกปดเปนอยางนี้แหละ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากกระซิบบอก เปนไฉน 
      ภิกษุผูใหจับสลากน้ัน พึงกระซิบบอกท่ีใกลหูของภิกษุแตละรูปๆ วา นี้ 
 สลากของผูกลาวอยางนี้ นี้สลากของผูกลาวอยางนี้ ทานจงจับสลากที่ชอบใจ 
 เมื่อภิกษุนั้นจับแลว พึงแนะนําวา ทานอยาบอกแกใครๆ ถารูวา อธรรมวาที 
 มากกวา พึงบอกวา สลากจับไมดี แลวใหจับใหม ถารูวาธรรมวาทีมากกวา 
 พึงประกาศวา สลากจับดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิธีจับสลากกระซิบบอกเปน 
 อยางนี้แหละ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิธีจับสลากเปดเผย เปนไฉน 
      ถารูวาธรรมวาทีมากกวา พึงใหจับสลากเปดเผย อยางแจมแจง วิธีจับ 
 สลากเปดเผยเปนอยางนี้แหละ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิธีจับสลาก ๓ อยางนี้แล ฯ 
                 อนุวาทาธิกรณระงบัดวยสมถะ ๔ อยาง 
      [๖๘๒] อนุวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะเทาไร 
      อนุวาทาธิกรณยอมระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ 
 อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ฯ 
      [๖๘๓] บางทีอนุวาทาธิกรณ ไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง คือ อมูฬห- 
 *วินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมขุาวินัย ๑ สติ 
 วินัย ๑ บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังที่ตรัสไววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุ 
 ทั้งหลายในธรรมวินัยน้ี โจทภิกษุดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล สงฆพึงใหสติวินัยแก 
 ภิกษุนั้น ผูถึงความไพบูลยแหงสติอยูแลว ก็แล สงฆพึงใหสติวินัยอยางนี ้
                          วิธีใหสติวินัย 



      ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา 
 นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอวาดังนี้:- 
                          คําขอสติวินัย 
      ทานเจาขา ภิกษุทั้งหลายยอมโจทขาพเจาดวยศีลวิบัติ อันไมมีมูล ทาน 
 เจาขา ขาพเจาน้ันถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอสติวินัยกะสงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๖๘๔] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ 
 จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                       กรรมวาจาใหสติวินัย 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายยอมโจทภิกษุ 
 มีชื่อนี้ ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล เธอถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอ 
 สติวินัยกะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสติวินัย 
 แกภิกษุมีชื่อนี้ ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุทั้งหลายยอมโจทภิกษุ 
 มีชื่อนี้ ดวยศีลวิบัติอันไมมีมูล เธอถึงความไพบูลยแหงสติแลว ขอ 
 สติวินัยกะสงฆ สงฆใหสติวินัยแกภิกษุมีชื่อนี้ ผูถึงความไพบูลยแหง 
 สติแลว การใหสติวินัยแกภิกษุมีชื่อนี้ ผูถึงความไพบูลยแหงสติแลว 
 ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผู 
 นั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      สติวินัยอันสงฆ ใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ผูถึงความไพบูลยแหง 
 สติแลว ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวย 
 อยางนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวย 
 สัมมุขาวินัยกบัสติวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ 
 ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ... 
      ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนัน้อยางไร คือ โจทกและจําเลย 
 ทั้งสองอยูพรอมหนากัน นี้ชื่อวา ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น 
      ในสติวินัยนั้นมีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความ 
 เขาไปเฉพาะ ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือสติวินัยอันใด นี้มีในสติ 
 วินัยนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนปาจิตตีย 



 ที่ร้ือฟน ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ 
      [๖๘๕] บางทีอนุวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง คือ สติวินัย ๑ 
 ตัสสปาปยสิกา ๑ พึงระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ อมูฬห- 
 *วินัย ๑ บางทีพึงตกลงกันได สมจริงดังที่ตรัสไววา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ วิกลจริต มีจิตแปรปรวน ได 
 ประพฤติละเมดิกิจอันไมควรแกสมณะเปนอนัมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายาม 
 ทําดวยกาย ภิกษุทั้งหลายยอมโจทเธอดวยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน 
 ประพฤติละเมดิตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอ 
 กลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิด 
 กิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย 
 ผมระลึกอาบัตินั้นไมได ผมหลงไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอกลาวอยูแม 
 อยางนั้น ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหอมูฬหวินัยแกภิกษุนั้น ผูหายหลงแลว ก็ 
 แล สงฆพึงใหอมูฬหวินัยอยางนี้ ภิกษุนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียง 
 บา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวคําขอ วาดังนี้:- 
                         คําขออมูฬหวินัย 
      ทานเจาขา ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกจิอัน 
 ไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ภิกษุ 
 ทั้งหลายโจทขาพเจา ดวยอาบัติที่ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ประพฤติ 
 ละเมิดตองแลววา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ขาพเจากลาวกะ 
 ภิกษุพวกน้ันอยางนี้วา ทานทัง้หลาย ขาพเจาวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติ 
 ละเมิดกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทาํดวย 
 กาย ขาพเจาระลึกอาบัตินั้นไมได ขาพเจาหลงไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอัน 
 ขาพเจากลาวอยูแมอยางนั้น กย็ังโจทขาพเจาอยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว 
 จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ ทานเจาขา ขาพเจาน้ันหายหลงแลว ขออมูฬหวินัยกะ 
 สงฆ 
      พึงขอแมคร้ังที่สอง พึงขอแมคร้ังที่สาม ฯ 
      [๖๘๖] ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติ- 
 *จตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                      กรรมวาจาใหอมูฬหวินัย 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี วิกลจริต 
 มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมดิกิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก 
 ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ภิกษุทั้งหลายโจทเธอ 



 ดวยอาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดตองแลว 
 วา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนี้วา 
 ทานทั้งหลาย ผมวิกลจริต มีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมิดกิจอัน 
 ไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวย 
 กาย ผมระลกึอาบัตินั้นไมได  ผมหลงไดทําสิง่นี้แลว ภิกษุทั้งหลาย 
 ผูอันเธอกลาวอยูแมอยางนั้น ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตอง 
 อาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอหายหลงแลว ขออมฬูหวินัย 
 กะสงฆ ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหอมูฬหวินัยแก 
 ภิกษุมีชื่อนี้ ผูหายหลงแลว นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี วิกลจริตมีจิต 
 แปรปรวน ไดประพฤติละเมดิกิจอันไมควรแกสมณะเปนอนัมากทั้งที ่
 กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ภิกษุทัง้หลายโจทเธอดวย 
 อาบัติที่เธอวิกลจริต มีจิตแปรปรวนประพฤติละเมดิตองแลววา ทานตอง 
 อาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ เธอกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ผม 
 วิกลจริตมีจิตแปรปรวน ไดประพฤติละเมดิกจิอันไมควรแกสมณะเปนอัน 
 มาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย ผมระลกึอาบัตินั้นไม 
 ได ผมหลงไดทําสิ่งนี้แลว ภิกษุทั้งหลายผูอันเธอกลาวอยูแมอยางนั้น 
 ก็ยังโจทเธออยูตามเดิมวา ทานตองอาบัติแลว จงระลึกอาบัติเห็นปานนี้ 
 เธอหายหลงแลว ขออมูฬหวินัยกะสงฆ สงฆใหอมูฬหวินัยแกภิกษุมีชื่อนี ้
 ผูหายหลงแลว การใหอมูฬหวินัยแกภิกษุมีชื่อนี้ ผูหายหลงแลว ชอบแก 
 ทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนัน้พึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      อมูฬหวินัยอันสงฆใหแลว แกภิกษุมีชื่อนี้ ผูหายหลงแลวชอบ 
 แกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี ้
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมขุา- 
 *วินัยกับอมูฬหวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความพรอม 
 หนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ... 
      ในอมูฬหวินัยนั้น มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไป 
 เฉพาะ ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คืออมูฬหวินัยอนัใด นี้มีในอมฬูหวินัยนั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟน เปนจิตตียที่ร้ือ- 
 *ฟน ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ 
      [๖๘๗] บางที อนุวาทาธิกรณไมอาศัยสมถะ ๒ อยาง คือ สติวินัย ๑ อมูฬห- 



 *วินัย ๑ พึงระงับดวยอสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ บางทีพึงตก 
 ลงกันได สมจริงดังที่ตรัสไววา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุดวยครุกาบัติในทามกลาง 
 สงฆวา ทานตองครุกาบัติ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกลปาราชิกแลว จงระลึก 
 อาบัติเห็นปานนี้ 
      ภิกษุจําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไมไดเลยวา ตองครุกาบัติเห็น 
 ปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติใกลปาราชิก 
      ภิกษุผูโจทกนั้น ยอมคาดค้ันภิกษุจําเลยนั้นนั่นผูเปลื้องตนอยูวา เอาเถิด 
 ทานจงรูดวยด ีถาทานระลึกไดวาตองครุกาบัติเห็นปานนี้คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติ 
 ที่ใกลปาราชิก 
      ภิกษุจําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไมไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ 
 คืออาบัติปาราชิก หรืออาบัติใกลปาราชิก แตระลึกไดวา ตองอาบัติแมเล็กนอยเห็น 
 ปานนี้ 
      ภิกษุผูโจทกนั้น ยอมคาดค้ันภิกษุจําเลยนั้นนั่นผูเปลื้องตนอยูวา เอาเถิด 
 ทานจงรูดวยด ีถาทานระลึกไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คืออาบัติปาราชิก หรือ 
 อาบัติที่ใกลปาราชิก 
      ภิกษุจําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมตองอาบัติเล็กนอยชื่อนี้ ผมไมถูกถาม 
 ก็ปฏิญาณ ผมตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิกหรืออาบัติที่ใกลปาราชิก 
 ผมถูกถามแลวจักไมปฏิญาณหรือ 
      ภิกษุผูโจทกนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ก็ทานตองอาบัติแมเล็กนอยชื่อน้ี ทาน 
 ไมถูกถามแลวจักไมปฏิญาณ ก็ทานตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรือ 
 อาบัติที่ใกลปาราชิก ทานไมถูกถามแลวจักปฏิญาณหรือ เอาเถิด ทานจงรูดวยด ี
 ถาทานระลึกไดวาตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก 
      ภิกษุจําเลยนั้นกลาวอยางนี้วา คุณ ผมระลึกไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ 
 คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก คํานั้นผมพูดเลน คํานั้นผมพูดพลอยไป 
 ผมระลึกไมไดวา ตองครุกาบัติเห็นปานนี้ คือ อาบัติปาราชิก หรืออาบัติที่ใกลปาราชิก 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมนั่นแกภิกษุนั้นแล ฯ 
                      วิธีทําตัสสปาปยสิกากรรม 
      [๖๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมอยางนี ้
 ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                     กรรมวาจาทําตัสสปาปยสิกา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ถูกซักถามถึง 
 ครุกาบัติในทามกลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ ให 



 การกลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งที่รู ถาความพรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว 
 สงฆพึงทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุมีชื่อนี้ นี้เปนญัตติ 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ถูกซักถาม 
 ถึงครุกาบัติในทามกลางสงฆ ปฏิเสธแลวปฏิญาณ ปฏิญาณแลวปฏิเสธ 
 ใหการกลับไปกลับมา กลาวเท็จทั้งที่รู สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรมแก 
 ภิกษุมีชื่อนี้ การทําตัสสปาปยสิกากรรมแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด 
 ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สอง ... 
      ขาพเจากลาวความนี้ แมคร้ังที่สาม ... 
      ตัสสปาปยสิกากรรม อันสงฆทําแลวแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ 
 เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมขุา- 
 *วินัยกับตัสสปาปยสิกา ในสมัมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความ 
 พรอมหนาธรรม ความพรอมวินัย ความพรอมหนาบุคคล ... 
      ในตัสสปาปยสิกานั้นมีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความ 
 เขาไปเฉพาะ ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ตัสสปาปยสิกาอันใด นี้มีใน 
 ตัสสปาปยสิกานี้มีในตัสสปาปยกานั้น 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูทําร้ือฟนเปนปาจิตตียที ่
 ร้ือฟน ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ 
                 อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ อยาง 
      [๖๘๙] อาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร อาปตตาธิกรณระงับดวย 
      สมถะ ๓ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ฯ 
      [๖๙๐] บางที อาปตตาธิกรณ ไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง คือติณวัตถารกะ 
 พึงระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญาณตกรณะ ๑ บางทีพึงตกลง 
 กันได สมจริงดังที่ตรัสไววา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ตองลหุกาบัติแลวเธอพึงเขาไปหา 
 ภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประคองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา 
 คุณ ผมตองอาบัติชื่อนี้ ผมแสดงคืนอาบัตินั้น 
      ภิกษุผูรับน้ันพึงกลาววา คุณเห็นหรือ 
      ภิกษุผูแสดงน้ันพึงกลาววา ขอรับ ผมเห็น 
      ภิกษุผูรับน้ันพึงกลาววา คุณพึงสํารวมตอไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมขุา- 
 *วินัยกับปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยมอีะไรบาง มีความพรอมหนาธรรม ความ 



 พรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ... 
       ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร คือผูแสดงกับผูรับ 
 แสดง ทั้งสองอยูพรอมหนากัน นี้ชื่อวา ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น 
      ในปฏิญญาตกรณะน้ัน มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความ 
 เขาไปเฉพาะ ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ปฏิญญาตกรณะอันใด นี้มีใน 
 ปฏิญญาตกรณะน้ัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับร้ือฟนเปนปาจิตตียที ่
 ร้ือฟน หากไดการแสดงนั้นอยางนี้ นั่นเปนความดี หากไมได ภิกษุนั้นพึงเขาไปหา 
 ภิกษุมากรูปดวยกัน หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประ 
 คองอัญชลี แลวกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้ ขาพเจาแสดง 
 คืนอาบัตินั้น 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหภิกษุพวกน้ันทราบดวยคณะญัตติวา 
 ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ีระลึก เปดเผย ทําใหต้ืน แสดงอาบัติ 
 ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาขอรับอาบัติของภิกษุมีชื่อนี ้
 แลวกลาววา เธอเห็นหรือ 
      ภิกษุผูแสดงพึงกลาววา ขอรับ ผมเห็น 
      ภิกษุผูรับพึงกลาววา คุณพึงสํารวมตอไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมขุา- 
 *วินัยกับปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยนัน้ มีอะไรบาง มีความพรอมหนาธรรม ความ 
 พรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ... 
      ก็ความพรอมหนาบุคคล ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร คือ ผูแสดงกับผูรับ 
 แสดง ทั้งสองอยูพรอมหนากัน นี้ชื่อวา ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนั้น 
 ในปฏิญญาตกรณะน้ัน มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความเขาไป 
 เฉพาะ ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ปฏิญญาตกรณะอันใด นี้มีใน 
 ปฏิญญาตกรณะน้ัน 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับร้ือฟน เปนปาจิตตีย 
 ที่ร้ือฟน หากไดการแสดงนั้นอยางนี้ นั่นเปนความดี หากไมได ภิกษุนั้นพึงเขาไป 
 หาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ไหวเทาภิกษุผูแกกวา นั่งกระหยงประคองอัญชลี 
 แลวกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา ขาพเจาตองอาบัติชื่อนี้ ขาพเจาแสดงคืนอาบัตินั้น 
      ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวา ทานเจาขา 
 ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้รูปน้ี ระลึก เปดเผย ทําใหต้ืน แสดงอาบัติ ถาความ- 
 *พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาพึงรับอาบัติของภิกษุมีชื่อนี้ แลวพึงกลาววา 
 เธอเห็นหรือ 



      ภิกษุผูแสดงพึงกลาววา ขอรับ ผมเห็น 
      ภิกษุผูรับพึงกลาววา คุณพึงสํารวมตอไป 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมขุา- 
 *วินัยกับปฏิญญาตกรณะ ในสัมมุขาวินัยนัน้ มีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความ 
 พรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล ... 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย หากอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับร้ือฟน เปนปาจิตตีย 
 ที่ร้ือฟน ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ 
      [๖๙๑] บางทีอาปตตาธิกรณไมอาศัยสมถะอยางหนึ่ง คือ ปฏิญญาตกรณะ 
 พึงระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ติณวัตถารกะ ๑ บางทีพึงตกลงกันได 
 สมจริงดังที่ตรัสไววา 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พวกภิกษุในธรรมวินัยนี้ เกิดความบาดหมาง เกิดความ 
 ทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกิจอันไมสมควรแกสมณะเปนอันมาก 
 ทั้งที่กลาวดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย ถาพวกภิกษุในหมูนั้นคิดอยางนี้วา 
 พวกเราเกิดความบาดหมาง เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิด 
 กิจอันไมควรแกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย 
 ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไปเพ่ือความรุนแรง 
 เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหระงับ 
 อธิกรณเห็นปานนี้ ดวยติณวัตถารกะ 
                            วิธีระงับ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล สงฆพึงระงับอธิกรณอยางนี ้
      ภิกษุทุกๆ รูป พึงประชุมในที่แหงเดียวกนั คร้ันแลวภิกษุผูฉลาด 
 ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         ญัตติกรรมวาจา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจาและพยายามทําดวยกาย 
 ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงระงับอธิกรณนี้ ดวยติณวัตถารกะ 
 เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถ 
      บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหฝายของตน 
 ทราบ ดวยคณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        คณะญัตติกรรมวาจา 



      ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย 
 ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ถาความ 
 พรอมพร่ังของทานทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน 
 ทั้งหลายและอาบัติของตนในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติ 
 ที่มีโทษหนัก เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถ เพ่ือประโยชนแกทานทั้ง- 
 *หลาย และเพ่ือประโยชนแกตน ฯ 
      [๖๙๒] ลําดับน้ัน บรรดาภิกษุฝายเดียวกันอีกพวกหนึ่ง ภิกษุผูฉลาด 
 ผูสามารถ พึงประกาศใหฝายของตนทราบ ดวยคณะญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        คณะญัตติกรรมวาจา 
      ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย 
 ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ถาความ 
 พรอมพร่ังของทานทั้งหลายถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทาน 
 ทั้งหลาย และอาบัติของตนในทามกลางสงฆดวยติณวัตถารกะเวนอาบัติ 
 ที่มีโทษหนัก เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถ เพ่ือประโยชนแกทานทั้ง 
 หลาย และเพ่ือประโยชนแกตน ฯ 
      [๖๙๓] บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให 
 สงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                         ญัตติทุติยกรรมวาจา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย 
 ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ถาความ 
 พรอมพร่ังของสงฆถึงที่แลว ขาพเจาพึงแสดงอาบัติของทานเหลานี้ 
 และอาบัติของตนในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติที่มี 
 โทษหนัก เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถ เพ่ือประโยชนแกทานเหลานี้ 
 แลเพ่ือประโยชนแกตน นี้เปนญัตติ 



      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง 
 เกิดความทะเลาะ ถึงความวิวาทอยู ไดประพฤติละเมิดกจิอันไมควร 
 แกสมณะเปนอันมาก ทั้งที่กลาวดวยวาจา และพยายามทําดวยกาย 
 ถาพวกเราจักปรับกันดวยอาบัติเหลานี้ บางทีอธิกรณนั้นจะพึงเปนไป 
 เพ่ือความรุนแรง เพ่ือความรายกาจ เพ่ือความแตกกันก็ได ขาพเจาแสดง 
 อาบัติของทานเหลานี้ และอาบัติของตนในทามกลางสงฆ ดวยติณวัต- 
 *ถารกะ เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถ เพ่ือประ 
 โยชนแกทานเหลานี้ และเพ่ือประโยชนแกตน การแสดงอาบัติเหลานี้ 
 ของพวกเราในทามกลางสงฆ ดวยติณวัตถารกะ เวนอาบัติที่มีโทษหนัก 
 เวนอาบัติที่เนื่องดวยคฤหัสถ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง 
 ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด 
      อาบัติเหลาน้ีของพวกเรา เวนอาบัติที่มีโทษหนัก เวนอาบัติ 
 ที่เนื่องดวยคฤหัสถ ขาพเจาแสดงแลวในทามกลางสงฆ ดวยติณวัต- 
 *ถารกะ ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความน้ีไวดวยอยางนี ้
      ลําดับน้ัน บรรดาภิกษุฝายเดียวกัน ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศให 
 สงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:- 
                        ญัตติทุติยกรรมวาจา 
      ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา พวกเราเกิดความบาดหมาง ... 
 ขาพเจาทรงความน้ีไว ดวยอยางนี้ 
      ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาอธิกรณระงับแลว ระงับดวยอะไร ดวยสัมมขุา- 
 *วินัยกับติณวัตถารกะ ในสัมมุขาวินัยนั้นมีอะไรบาง มีความพรอมหนาสงฆ ความ 
 พรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ความพรอมหนาบุคคล 
      ก็ความพรอมหนาสงฆในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร ภิกษุผูเขากรรมมีจํานวน 
 เทาไร พวกเธอมาประชุมกัน นําฉันทะของผูควรฉันทะมา ผูอยูพรอมหนากันไมคัด- 
 *คาน นี้ชื่อวาความพรอมหนาสงฆ ในสัมมุขาวินัยนั้น 
      ก็ความพรอมหนาธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้นอยางไร 
 อธิกรณนั้นระงับโดยธรรม โดยวินัย และโดยสัตถุศาสนใด นี้ชื่อวาความพรอมหนา 
 ธรรม ความพรอมหนาวินัย ในสัมมุขาวินัยนั้น 
      ก็ความพรอมหนาบุคคลในสัมมุขาวินัยนัน้อยางไร ผูแสดงและผูรับแสดง 
 ทั้งสองอยูพรอมหนากัน นี้ชื่อวาความพรอมหนาบุคคล 
      ในติณวัตถารกะนั้น มีอะไรบาง มีกิริยา ความกระทํา ความเขาไป ความ 
 เขาไปเฉพาะ ความรับรอง ความไมคัดคานกรรม คือ ติณวัตถารกะอันใด นี้มีใน 
 ติณวัตถารกะน้ัน 



      ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอธิกรณระงับแลวอยางนี้ ผูรับร้ือฟน เปนปาจิตตียที่- 
 *ร้ือฟน ผูใหฉันทะติเตียน เปนปาจิตตียที่ติเตียน ฯ 
                 กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางเดียว 
      [๖๙๔] กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะ 
 อยางเดยีว คือ สัมมุขาวินัย ฯ 

สมถขันธกะ ที่ ๔ จบ 
----------- 

 


