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ขอนอบนอมแตพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
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ปาราชิกกัณฑ
กัตถปญญัติวารที่ ๑
[๑] พระผูมีพระภาค ผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่องอะไร? ในปาราชิก
สิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ
สาธารณบัญญติ อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น จัดเขาในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสูอุเทศโดยอุเทศ
ที่เทาไร? บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน? บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง เกิดขึ้นดวยสมุฏฐานเทาไร? บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณ
อยางไหน? บรรดาสมถะ ๗ ยอมระงับดวยสมถะเทาไร? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไร
เปนวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนอภิวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น
อะไรเปนปาติโมกข? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข? อะไรเปนวิบัติ?
อะไรเปนสมบัติ? อะไรเปนขอปฏิบัติ? พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?
ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น ตั้งอยูในใคร? พวกไหนยอมทรงไว? เปนถอยคําของใคร? ใคร
นํามา
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
[๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระสุทินน กลันทบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระสุทินน กลันทบุตร เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา.
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒, อนุปนนบัญญัติ ไมมี ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น.
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?

ต. มีแตสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอุภโตบัญญัติ.
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น จักเขาในอุเทศไหน? นับ
เนื่องในอุเทศไหน?
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๒.
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. เปนศีลวิบัติ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. เปนอาบัติกองปาราชิก.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น เกิดดวยสมุฏฐาน
เทาไร?
ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑.
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น
อะไรเปนอภิวนิ ัย?
ต. พระบัญญัติเปนวินัย การจําแนกเปนอภิวินัย.
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น
อะไรเปนอธิปาติโมกข?
ต. พระบัญญัติเปนปาติโมกข การจําแนกเปนอธิปาติโมกข
ถ. อะไรเปนวิบัติ?
ต. ความไมสังวรเปนวิบัติ.
ถ. อะไรเปนสมบัติ?
ต. ความสังวรเปนสมบัติ.
ถ. อะไรเปนขอปฏิบัติ?
ต. ขอที่ภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา จักไมทํากรรมเห็นปานนี้ แลว
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เปนขอปฏิบัติ.
ถ. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน
เทาไร?

ต. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน
๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผู
แกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑
เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความดํารงมัน่ แหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุ*เคราะหพระวินัย ๑.
ถ. พวกไหนศึกษา?
ต. พระเสขะและกัลยาณปุชนศึกษา.
ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?
ต. พระอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว.
ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น ตั้งอยูในใคร?
ต. ตั้งอยูในสิกขากามบุคคล.
ถ. พวกไหนยอมทรงไว?
ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ ยอมเปนไปแกพระเถระพวกใด พระเถระพวกนั้นยอม
ทรงไว.
ถ. เปนถอยคําของใคร?
ต. เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
ถ. ใครนํามา?
ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบๆ กันมา.
รายนามพระเถระผูทรงพระวินัย
[๓] พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ
รวมเปน ๕ ทั้งพระโมคคัลลีบุตร นําพระวินัยมาในทวีปชื่อวาชมพู อันมีสิริ.
แตนั้น พระเถระผูประเสริฐมีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑ พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ พระเถระชื่อภัททะผูเปนบัณฑิต ๑
มาในเกาะสิงหฬนี้ แตชมพูทวีป พวกทานสอนพระวินยั ปฎกในเกาะตามพปณณิ สอนนิกาย ๕ และปกรณ ๗ แลว. ภายหลังพระอริฏฐะผูมีปญญา
พระติสสทัตตะผูฉลาด พระกาฬสุมนะผูองอาจ พระเถระมีชื่อวาทีฆะ พระทีฆสุมนะผูบัณฑิต ตอมาอีก พระกาฬสุมนะ พระนาคเถระ พระพุทธรักขิตะ
พระติสสเถระผูมีปญญา พระเทวเถระผูฉลาด ตอมาอีก พระสุมนะผูมีปญญา
และเชี่ยวชาญในพระวินัย พระจูฬนาค ผูพหูสูต ดุจชางซับมัน พระเถระ
ชื่อธัมมปาลิตะ อันสาธุชนบูชาแลวในโรหนชนบท ศิษยของพระธรรมปาลิตะ
นั้น มีปญญามาก ชื่อพระเขมะ ทรงจําพระไตรปฎก รุงเรืองอยูในเกาะ ดวย
ปญญา ดุจพระจันทร พระอุปติสสะผูมีปญญา พระปุสสเทวะผูมหากถึก
ตอมาอีก พระสุมนะผูมีปญญา พระเถระชื่อปุปผะ ผูพหูสูต พระมหาสีวะ

ผูมหากถึก ฉลาดในพระปฎกทั้งปวง ตอมาอีก พระอุบาลี ผูมีปญญา
เชี่ยวชาญในพระวินัย พระมหานาค ผูมีปญญามาก ฉลาดในวงศพระสัทธรรม
ตอมาอีก พระอภยะ ผูมีปญญา ฉลาดในพระปฎกทั้งปวง พระติสสเถระ
ผูมีปญญา เชี่ยวชาญในพระวินัย ศิษยของพระติสสเถระนั้น มีปญญามาก
ชื่อปุสสะ เปนพหูสูต ตามรักษาพระศาสนา อยูในชมพูทวีป พระจูฬาภยะ
ผูมีปญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัย พระติสสเถระ ผูมีปญญา ฉลาดในวงศ
พระสัทธรรม พระจูฬาเทวะ ผูมีปญญาและเชี่ยวชาญในพระวินัย และพระสิวเถระผูมีปญญา ฉลาดในพระวินัยทั้งมวล พระเถระผูประเสริฐมีปญญามาก
เหลานี้ รูพระวินัย ฉลาดในมรรคา ไดประกาศพระวินัยปฎกไวในเกาะตัม
พปณณิ.
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒.
[๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระธนิยะ กุมภการบุตร ถือเอาไมของหลวง ซึ่งไมไดรับพระราชทาน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนปญญัติไมมี. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖
สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา, บางทีเกิดแตวาจากับ
จิต มิใชกาย, บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ...
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓
[๕] ถามวา ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ ทรงบัญญัติ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุมากรูปดวยกัน.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุมากรูปดวยกัน ปลงชีวิตกันและกัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญติไมมี. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖
สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา, บางทีเกิดแตวาจากับจิต
มิใชกาย, บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ...
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
[๖] ถามวา ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ ทรงบัญญัติ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกฝง แมน้ําวัคคุมุทา กลาวสรรเสริญอุตตริมนุสสธรรม ของ
กันและกัน แกพวกคฤหัสถ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญติ ๑ อนุปนนบัญญัติไมมี. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖
สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต ไมใชวาจา, บางทีเกิดแตวาจากับจิต
มิใชกาย, บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ...
ปาราชิก ๔ สิกขาบท จบ
หัวขอประจํากัณฑ
[๗] ปาราชิก ๔ คือ เมถุนธรรม ๑ อทินนาทาน ๑ มนุสสวิคคหะ ๑ อุตตริ*มนุสสธรรม ๑ เปนวัตถุแหงมูลเฉท หาความสงสัยมิได ดังนี้แล.
------------สังฆาทิเสสกัณฑ
กัตถปญญัติวาร
[๘] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่อง
อะไร? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถ*บัญญัติ ปเทสบัญญัติ สาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น หยั่งลงในอุเทศไหน? นับเนื่องใน
อุเทศไหน? มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร? บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน? บรรดาอาบัติ
๗ กอง เปนอาบัติกองไหน? บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง ยอมเกิดขึน้ ดวยสมุฏฐาน
เทาไร? บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอยางไหน? บรรดาสมถะ ๗ ยอมระงับดวยสมถะเทาไร?
ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนวินัย? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปน
อภิวินัย? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข? อะไรเปนวิบัติ? อะไรเปนสมบัติ? อะไรเปนขอปฏิบัติ?
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ เพราะทรงอาศัยอํานาจ
ประโยชนเทาไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว? สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
นั้น ตั้งอยูในใคร? พวกไหนยอมทรงไว? เปนถอยคําของใคร? ใครนํามา?
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
[๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภทานพระเสยยสกะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระเสยยสกะพยายามปลอยอสุจิดว ยมือ.
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญัติไมมี ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น.
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น หยั่งลงในอุเทศไหน?
นับเนื่องในอุเทศไหน?
ต. หยั่งลงในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๓.
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. เปนศีลวิบัติ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. เปนอาบัติกองสังฆาทิเสส.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น ยอมเกิดดวย
สมุฏฐานเทาไร?
ต. ยอมเกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑.
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนวินัย? ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
นั้น อะไรเปนอภิวินยั ?
ต. พระบัญญัติเปนวินัย การจําแนกเปนอภิวินัย.
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในสังฆาทิเสสสิกขาบท
ที่ ๑ นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข?
ต. พระบัญญัติเปนปาติโมกข การจําแนกเปนอธิปาติโมกข.
ถ. อะไรเปนวิบัติ?

ต. ความไมสังวรเปนวิบัติ.
ถ. อะไรเปนสมบัติ?
ต. ความสังวรเปนสมบัติ.
ถ. อะไรเปนขอปฏิบัติ?
ต. ขอที่ภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา จักไมทํากรรมเห็นปานนี้ แลว
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เปนขอปฏิบัติ.
ถ. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ เพราะทรง
อาศัยอํานาจประโยชนเทาไร?
ต. พระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ เพราะทรง
อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะ อันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความดํารงมัน่ แหงพระสัทธรรม ๑
เพื่ออนุเคราะหพระวินัย ๑.
ถ. พวกไหนศึกษา?
ต. พระเสขะและกัลยาณปุถุชนศึกษา
ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?
ต. พระอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว.
ถ. ตั้งอยูในใคร?
ต. ตั้งอยูในสิกขากามบุคคล.
ถ. พวกไหนยอมทรงไว?
ต. สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ ยอมเปนไปแกพระเถระพวกใด พระเถระพวกนั้นยอม
ทรงไว.
ถ. เปนถอยคําของใคร?
ต. เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
ถ. ใครนํามา?
ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบๆ กันมา.
รายนามพระเถระผูทรงพระวินัย
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ
รวมเปน ๕ ทั้งพระโมคคัลลีบุตร นําพระวินัยมาในทวีปชื่อวา ชมพู อันมีสิริ.
แตนั้น พระเถระผูประเสริฐ มีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑
พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐ
มีปญญามากเหลานี้ รูพระวินัย ฉลาดในมรรคา ไดประกาศพระวินัยปฎก
ไวในเกาะตามปณณิ.

คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
[๑๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีถงึ ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
[๑๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาชั่วหยาบ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางที
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางทีเกิดแตกาย วาจา และ
จิต ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔
[๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม ในสํานักมาตุคาม ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายี กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕
[๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖
คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต บางทีเกิดแต
กายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางที่เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย
บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
[๑๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองอาฬวี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวีใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
[๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูใหทําวิหารใหญ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะแผวถางพื้นที่วิหาร ไดสั่งใหตัดตนไมที่เขาสมมติวา
เปนเจดียตนหนึ่ง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
[๑๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูตามกําจัดภิกษุ ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะ และพระภุมมชกะตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร ดวย
ธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙
[๑๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอนั เปนเรื่องอื่น ใหเปน
เพียงเลศ ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระภุมมชกะ ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณ
อันเปนเรื่องอืน่ ใหเปนเพียงเลศ ตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตรดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐
[๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผทู ําลายสงฆ ผูไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสกวาจะ
ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระเทวทัต.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระเทวทัต ตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆผูพรอมเพรียงกัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแกตาย วาจา กับจิต ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑
[๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกพวกภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ผูไมสละกรรมเพราะ
สวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป ไดประพฤติตามพระเทวทัตผูตะเกียกตะกายเพื่อทําลาย
สงฆ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกาย วาจา กับจิต ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบท ที่ ๑๒
[๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูวายาก ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะ อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดทําตน
ใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกาย วาจา กับจิต ...
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓
[๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุผูประทุษรายสกุล ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสกวาจะ
ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม
แลวกลับหาวา ภิกษุทั้งหลายถึงความพอใจ ถึงความขัดเคือง ถึงความหลง ถึงความกลัว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกาย วาจา กับจิต ...
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท จบ
หัวขอประจํากัณฑ
[๒๒] สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท คือ ปลอยน้ําสุกกะ ๑ เคลาคลึง กาย ๑ วาจา
ชั่วหยาบ ๑ บําเรอตนดวยกาม ๑ เที่ยวชักสื่อ ๑ สรางกุฎี ๑ สรางวิหาร ๑ ปาราชิกาบัติไมมี
มูล ๑ อางเลศบางอยาง ๑ ทําลายสงฆ ๑ ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ๑ วายาก ๑ ประทุษ-

*รายสกุล ๑
---------------อนิยตกัณฑ
กัตถปญญัติวาร
[๒๓] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรง
บัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๑ ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่องอะไร? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑
นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ สาธารณบัญญัติ
อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อนิยตสิกขาบทที่ ๑
นั้นหยั่งลงในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร? บรรดาวิบัติ ๔
เปนวิบัติอยางไหน? บรรดาอาบัติ ๗ กองเปนอาบัติกองไหน? บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร? บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอยางไหน? บรรดาสมถะ ๗ ยอมระงับ
ดวยสมถะเทาไร? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนวินัย? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น
อะไรเปนอภิวนิ ัย? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑
นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข? อะไรเปนวิบัติ? อะไรเปนสมบัติ? อะไรเปนขอปฏิบัติ? พระผู
มีพระภาคทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร? พวกไหนศึกษา?
พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว? อนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น ตั้งอยูในใคร? พวกไหนยอมทรงไว?
เปนถอยคําของใคร? ใครนํามา?
คําถามและคําตอบในอนิยตสิกขาบทที่ ๑
[๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๑ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีผูเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกําบัง พอ
จะทําการได กับมาตุคามผูเดียว.
ถ. ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติหรือ?
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมี ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.

ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น หยั่งลงในอุเทศไหน? นับ
เนื่องในอุเทศไหน?
ต. หยั่งลงในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๔.
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวิบัติ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. บางทีเปนอาบัติกองปาราชิก บางทีเปนอาบัติกองสังฆาทิเสส บางทีเปนอาบัติกอง
ปาจิตตีย.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง อนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น เกิดดวยสมุฏฐาน
เทาไร?
ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง คือ บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ
บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัย บางทีระงับดวยติณวัตถารกะ.
ถ. ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนวินัย? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไร
เปนอภิวินัย?
ต. พระบัญญัติเปนวินัย การจําแนกเปนอภิวินัย.
ถ. ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในอนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น
อะไรเปนอธิปาติโมกข?
ต. พระบัญญัติเปนปาติโมกข การจําแนกเปนอธิปาติโมกข.
ถ. อะไรเปนวิบัติ?
ต. ความไมสังวรเปนวิบัติ.
ถ. อะไรเปนสมบัติ?
ต. ความสังวรเปนสมบัติ.
ถ. อะไรเปนขอปฏิบัติ?
ต. ขอที่ภิกษุสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา จักไมทํากรรมเห็นปานนี้ แลว
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เปนขอปฏิบัติ.
ถ. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน
เทาไร?
ต. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๑ เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน

๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอ
ยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อ
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความดํารงมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะห
พระวินัย ๑
ถ. พวกไหนศึกษา?
ต. พระเสขะและกัลยาณปุถุชนศึกษา.
ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?
ต. พระอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว.
ถ. อนิยตสิกขาบทที่ ๑ นั้น ตั้งอยูในใคร?
ต. ตั้งอยูในสิกขากามบุคคล.
ถ. พวกไหนยอมทรงไว?
ต. อนิยตสิกขาบทที่ ๑ ยอมเปนไปแกพระเถระพวกใด พระเถระพวกนั้นยอมทรงไว.
ถ. เปนถอยคําของใคร?
ต. เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
ถ. ใครนํามา?
ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบๆ กันมา.
รายนามพระเถระผูทรงพระวินัย
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ
รวมเปน ๕ ทั้งพระโมคคัลลีบุตร นําพระวินัยมาในทวีปชื่อวาชมพู อันมีสิริ.
แตนั้น พระเถระผูประเสริฐ มีปญญามาก เหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑
พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐ
มีปญญามากเหลานี้รูพระวินัย ฉลาดในมรรคา ไดประกาศพระวินัยปฎกไวใน
ตามพปณณิ.
คําถามและคําตอบในอนิยตสิกขาบทที่ ๒
[๒๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติอนิยตสิกขาบทที่ ๒ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีผูเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว.
ถ. ในอนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติหรือ?
ต. มีแตบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมีในอนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น.

ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ อนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น หยั่งลงในอุเทศไหน?
นับเนื่องในอุเทศ?
ต. หยั่งลงในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๔.
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวิบัติ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. บางทีเปนอาบัติกองสังฆาทิเสส บางทีเปนอาบัติกองปาจิตตีย.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ อยาง อนิยตสิกขาบทที่ ๒ นั้น เกิดดวยสมุฏฐาน
เทาไร?
ต. เกิดขึ้นดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแต
วาจากับจิต มิใชกาย บางทีเกิดแตกาย วาจา กับจิต ...
ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง คือ บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัยกับปฏิญญาตกรณะ
บางทีระงับดวยสัมมุขาวินัย บางทีระงับดวยติณวัตถารกะ.
อนิยต ๒ สิกขาบท จบ.
หัวขอประจํากัณฑ
[๒๖] อนิยต ๒ สิกขาบท คือ สิกขาบทวาดวยอาสนะกําบังพอจะทําการได ๑
อาสนะกําบังไมถึงขนาดนั้น ๑ อันพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูคงที่ ทรงบัญญัติไวดีแลวแล.
---------------นิสสัคคิยกัณฑ
คําถามและคําตอบในกฐินวรรคที่ ๑
[๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูเก็บอติเรกจีวรลวง ๑๐ วัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเก็บอติเรกจีวร.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน
๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายวาจา กับจิต ...
[๒๘] ถามวา พระผูมพี ระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูอยูปราศจากไตรจีวรสิ้นราตรีหนึ่ง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฝากจีวรไวในมือของภิกษุทงั้ หลายแลว มีแตผาอุตรา*สงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสูจาริกในชนบท.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายวาจากับจิต ...
[๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินสิ สัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูรับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกินเดือนหนึ่ง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับอกาลจีวร แลวเก็บไวเกินเดือนหนึ่ง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกาย วาจากับจิต ...
[๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูใชภิกษุณีมิใชญาติใหซักจีวรเกา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายี ใชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักจีวรเกา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค

นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายี รับจีวรจากมือภิกษุณีผูมใิ ชญาติ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏ*ฐาน ๖ ...
[๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูขอจีวรกะพอเจาเรือนก็ดี กะแมเจาเรือนก็ดี ผูม ิใช
ญาติ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร ขอจีวรกะเศรษฐีบุตรผูมิใชญาติ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๖ ...
[๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูขอจีวรยิ่งกวานัน้ กะพอเจาเรือนก็ดี กะแมเจา
เรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ไมรูประมาณแลวขอจีวรเปนอันมาก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอเจาเรือน
ผูมิใชญาติแลวถึงการกําหนดในจีวร ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องทานพระอุปนันทศากยบุตร เขาไมไดปวารณาไวกอนเขาไปหาพอเจา*เรือนผูมิใชญาติ แลวถึงการกําหนดในจีวร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอเจาเรือน
ทั้งหลายผูมิใชญาติแลวถึงการกําหนดในจีวร ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอ
เจาเรือนทั้งหลายผูมิใชญาติ แลวถึงการกําหนดในจีวร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๓๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูยังจีวรใหสําเร็จดวยการทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖
ครั้ง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร อันอุบาสกกราบเรียนวา ขอพระคุณเจา
จงรอสักวันหนึ่ง ก็มิไดรอ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
กฐินวรรค ที่ ๑ จบ
หัวขอประจําวรรค
[๓๗] อติเรกจีวร ๑ ราตรีเดียว ๑ อกาลจีวร ๑ ซักจีวรเกา ๑ รับจีวรเปนขอที่ ๕ ขอ*จีวร ๑ ขอเกินกําหนด ๑ เขามิไดปวารณา ๒ สิกขาบทกับทวง ๓ ครั้ง.
คําถามและคําตอบในโกสิยวรรคที่ ๒
[๓๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําสันถัตเจือดวยไหม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเขาไปหาพวกชางไหม แลวพูดอยางนี้วา ทานทั้งหลาย
ขอจงตมตัวไหมใหมาก จงใหแกพวกฉันบาง แมพวกฉันก็ปรารถนาจะใหทําสันถัตเจือดวยไหม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๓๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูไมถือเอาขนเจียมขาว ๑ สวน ขนเจียมแดง ๑ สวน
แลวใหทําสันถัตใหม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ถือเอาชายขนเจียมขาวนิดหนอยเทานั้น แลวใหทํา
สันถัตขนเจียมดําลวนเชนนั้นแหละ
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๔๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําสันถัตทุกป ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปใหทําสันถัตทุกป.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๖ ...
[๔๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูไมถือเอาสันถัตเกา โดยรอบหนึง่ คืบพระสุคต
แลวใหทําสันถัตสําหรับนั่งใหม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปทิ้งสันถัต แลวสมาทานอารัญญิกธุดงค บิณฑปาติธุกดงค
ปงสุกูลิกธุดงค.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๔๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูรับขนเจียมแลวเดินทางไปเกิน ๓ โยชน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง รับขนเจียมแลวเดินทางไปเกิน ๓ โยชน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๔๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุใชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักขนเจียม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ใชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักขนเจียม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๔๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูรับรูปยะ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร รับรูปยะ. มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐาน
แหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๔๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูถึงความแลกเปลี่ยนดวยรูปยะมีประการตางๆ ณ
ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ถึงความแลกเปลี่ยนดวยรูปยะมีประการตางๆ
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๔๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูถึงการซื้อและขายมีประการตางๆ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร ถึงการซือ้ และขายกับปริพาชก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
โกสิยวรรค ที่ ๒ จบ
หัวขอประจําวรรค
[๔๘] สันถัตเจือไหม ๑ ดําลวน ๑ ไมไดสวน ๑ ทําทุกป ๑ สันถัตเกา ๑ กับ
การนําขนเจียมไป ๑ ซักขนเจียม ๑ รับรูปยะ ๑ แลกเปลี่ยนและซื้อขายมีประการตางๆ ๒
สิกขาบท.
--------------คําถามและคําตอบในปตตวรรคที่ ๓
[๔๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูเก็บอติเรกบาตรไวเกิน ๑๐ วัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเก็บอติเรกบาตร.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายวาจากับจิต ...
[๕๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษุผูมีบาตร มีรอยราวหยอน ๕ แหง ใหจายบาตรใหม
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียผูมีบาตรทะลุเพียงเล็กนอยบาง ราวเพียงเล็กนอยบาง
เพียงเปนรอยขีดบาง ก็ขอบาตรเปนอันมาก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๕๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูรับประเคนเภสัชแลวเก็บไวเกิน ๗ วัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับประเคนเภสัชแลวเก็บไวเกิน ๗ วัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนในกฐินสิกขาบท) ...
[๕๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษุผูแสวงหาผาอาบน้ําฝน เมื่อฤดูรอ นเหลือเกินกวา ๑
เดือน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสวงหาผาอาบน้ําฝน เมื่อฤดูรอนเหลือเกินกวา ๑ เดือน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๕๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษุผูใหจีวรแกภิกษุเอง แลวโกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมา
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร ใหจีวรแกภิกษุเองแลวโกรธ นอยใจ
ชิงเอาคืนมา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...

[๕๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูขอดายมาเอง ใหชางหูกทอจีวร ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ กรุงราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียขอดายมาเองแลว ใชชางหูกทอจีวร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๕๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูก
ของพอเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวถึงความกําหนดในจีวร ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนันทศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทศากยบุตร เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูก
ของพอเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวถึงความกําหนดในจีวร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๕๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูรับอัจเจกจีวรแลวเก็บไวเลยสมัยจีวรกาล ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับอัจเจกจีวร แลวเก็บไวเลยสมัยจีวรกาล.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนในกฐินสิกขาบท) ...
[๕๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษุผูเก็บจีวร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลว
อยูปราศเกิน ๖ ราตรี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเก็บจีวร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลว
อยูปราศเกิน ๖ ราตรี.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน
ในกฐินสิกขาบท) ...
[๕๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินสิ สัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู นอมลาภที่เขานอมมาจะถวายสงฆ มาเพื่อตน
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรูอยู นอมลาภที่เขานอมมาจะถวายสงฆ มาเพื่อตน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
ปตตวรรค ที่ ๓ จบ
หัวขอประจําวรรค
[๕๙] อติเรกบาตร ๑ กับบาตรมีรอยราวหยอน ๑ เภสัช ๑ ผาอาบน้ําฝน ๑ โกรธ
ชิงจีวร ๑ ชางหูก ๒ สิกขาบท กับอัจเจกจีวร ๑ อยูปราศ ๖ ราตรี ๑ นอมลาภมาเพื่อตน ๑
นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท จบ
-------------ปาจิตติยกัณฑ
คําถามและคําตอบในมุสาวาทวรรคที่ ๑
[๖๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะสัมปชานมุสาวาท ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระหัตถกศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระหัตถกศากยบุตร เจรจากับพวกเดียรถียกลาวปฏิเสธแลวรับ
กลาวรับแลวปฏิเสธ.
มีบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ
บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางทีเกิดแตกาย วาจา
และจิต ...
[๖๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะโอมสวาท ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ดาภิกษุผูมีศีลเปน
ที่รัก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๖๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะสอเสียดภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเก็บเอาคําสอเสียด ไปบอกแกภิกษุผูหมางกัน เกิด
ทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๖๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูสอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียสอนธรรมแกอุบาสกอุบาสิกาวาพรอมกัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ บางที
เกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ...
[๖๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันยิ่งกวา ๒-๓ คืน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป สําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏ*ฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...

[๖๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุ ผูสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภ?
ต. ทรงปรารภทานพระอนุรุทธะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอนุรุทธะนอนรวมกับมาตุคาม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน
เอฬกโลมสิกขาบท) ...
[๖๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูแสดงธรรมแกมาตุคามยิ่งกวา ๕-๖ คํา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานอุทายีแสดงธรรมแกมาตุคาม.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏ*ฐาน ๒ (เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท) ...
[๖๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูบอกอุตตริมนุสสธรรมอันมีจริงแกอนุปสัมบัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกฝง แมน้ําวัคคุมุทา พรรณนาคุณแหงอุตตริมนุสสธรรมของ
กันและกัน แกพวกคฤหัสถ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับ
วาจา มิใชจิต ...
[๖๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแ กภิกษุผูบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓
(เหมือนอทินนาทานสิกขาบท) ...
[๖๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูขุดดิน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุพวกเมืองอาฬวี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวีขุดดิน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
มุสาวาทวรรค ที่ ๑ จบ.
หัวขอประจําวรรค
[๗๐] พูจเท็จ ๑ ดา ๑ สอเสียด ๑ สอนวาพรอมกัน ๑ นอน ๒ แสดงธรรม ๑
บอกอุตตริมนุสสธรรม ๑ อาบัติชั่วหยาบ ๑ ขุดดิน ๑
คําถามและคําตอบในภูตคามวรรคที่ ๒
[๗๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะพรากภูตคาม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุพวกเมืองอาฬวี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวีตัดตนไม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๗๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียใ นเพราะแกลงกลาวคําอื่น ในเพราะทําใหลําบาก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉันนะ ถูกสงฆซักถามอยูดวยอาบัติในทามกลางสงฆกลับเอาเรื่อง
อื่นมาพูดกลบเกลื่อนเสีย.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย

สมุฏฐาน ๓ ...
[๗๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูโพนทะนา ในเพราะความเปนผูบนวา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระภุมมชกะยังภิกษุทั้งหลายใหยกโทษทานพระ*ทัพพมัลลบุตร.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๓ ...
[๗๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูวางเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ฟูกก็ดี เกาอี้ก็ดี อันเปนของสงฆในที่
แจงแลวไมเก็บ ไมบอกสั่ง หลีกไปเสีย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป วางเสนาสนะอันเปนของสงฆ ในที่แจงแลวไมเก็บ
ไมบอกสั่ง หลีกไปเสีย.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...
[๗๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูปูที่นอนในวิหารเปนของสงฆแลวไมเก็บ ไมบอกสั่ง หลีก
ไปเสีย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระสัตตรสวัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระสัตตรสวัคคียปูที่นอนในวิหารเปนของสงฆ แลวไมเก็บ ไมบอก
สั่ง หลีกไปเสีย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน
กฐินสิกขาบท) ...
[๗๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค

นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู สําเร็จการนอนแซกแซงภิกษุผูเขาไปกอนในวิหารของ
สงฆ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียสําเร็จการนอนแซกแซงภิกษุผูเถระ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน อันหนึ่ง
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๗๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษุจากวิหารของสงฆ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษุทั้งหลายจากวิหารของสงฆ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๗๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูนั่งทับเตียงก็ดี ตั่งก็ดี อันมีเทาเสียบบนรานในวิหารเปนของ
สงฆ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง นั่งทับเตียงอันมีเทาเสียบบนรานในวิหารเปนของสงฆ
โดยแรง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๗๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูอํานวยใหพอก ๒-๓ ชั้น แลวอํานวยยิ่งกวานั้น ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะใหมุงวิหารที่สรางสําเร็จแลวบอยๆ ใหโบกฉาบบอยๆ
วิหารหนักเกินไปก็ทลายลง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๘๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูรูอยูว า น้ํามีตวั สัตว เอารดหญาก็ดี ดินก็ดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุพวกเมืองอาฬวี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกเมืองอาฬวี รูอ ยูว าน้ํามีตัวสัตว เอารดหญาบาง รดดินบาง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
ภูตคามวรรค ที่ ๒ จบ.
หัวขอประจําวรรค
[๘๑] ตัดตนไม ๑ กลาวสอเสียด ๑ โพนทะนา ๑ ที่แจง ๑ วิหาร ๑ นอนเบียด ๑
ฉุดครา ๑ บนราน ๑ โบกฉาบ ๑ เอาน้ํามีตัวสัตวรดทิ้งเสีย ๑
---------คําถามและคําตอบในโอวาทวรรคที่ ๓
[๘๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไมไดรับสมมติ สั่งสอนภิกษุณี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ไมไดรับสมมติ สั่งสอนภิกษุณี.
ถ. ในสิกขาบทนั้นมีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญัติไมมีในสิกขาบทนั้น.
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแต
วาจา มิใชกาย มิใชจิต บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ...
[๘๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณี เมื่อพระอาทิตยอัสดงแลว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระจูฬปนถก.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่ทานพระจูฬปนถก สั่งสอนภิกษุณี เมื่อพระอาทิตยอัสดงแลว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน
ปทโสธัมมสิกขาบท) ...
[๘๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูเขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณีแลว สั่งสอนพวกภิกษุณี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณีแลวสั่งสอนพวกภิกษุณี.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนในกฐินสิกขาบท) ...
[๘๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูกลาววา พวกภิกษุกลาวสอนพวกภิกษุณีเพราะเหตุอามิส ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียกลาววา พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเหตุอามิส.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๘๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูใหจีวรแกภิกษุณีผูมใิ ชญาติ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งไดใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๖ ...
[๘๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูเย็บจีวรเพือ่ ภิกษุณีผูมิใชญาติ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีเย็บจีวร เพื่อภิกษุณีผูมิใชญาติ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๘๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูชักชวนภิกษุณี แลวเดินทางไกลรวมกัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ชักชวนพวกภิกษุณีเดินทางไกลรวมกัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน
๔ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกาย กับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแต
กายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย วาจาและจิต ...
[๘๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูชักชวนภิกษุณีแลว โดยสารเรือลําเดียวกัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ชักชวนพวกภิกษุณีแลวโดยสารเรือลําเดียวกัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๔ ...
[๙๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระเทวทัต.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระเทวทัตรูอยู ฉันบินฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏ*ฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๙๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูเดียวสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียว ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีผูเดียวสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ... ฯ
โอวาทวรรค ที่ ๓ จบ.
หัวขอประจําวรรค
[๙๒] ไมไดรับสมมติสั่งสอน ๑ พระอาทิตยอัสดง ๑ ที่อาศัย ๑ เหตุอามิส ๑ ให
จีวร ๑ เย็บจีวร ๑ ชักชวนกันแลวเดินทาง ๑ ชักชวนกันแลวโดยสารเรือ ๑ ภัตที่ภิกษุณี
แนะนําใหถาย ๑ นั่งในที่ลับ ๑
คําถามและคําตอบในโภชนวรรคที่ ๔
[๙๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูฉันอาหารในโรงทานยิ่งกวาครั้งหนึ่งนั้น ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย อยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
[๙๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระเทวทัต.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระเทวทัตพรอมดวยบริษัท เที่ยวขอในสกุลทั้งหลายมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๗ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏ*ฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
[๙๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะโภชนะทีหลัง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป รับนิมนตไวในที่แหงหนึ่งแลว ฉันในที่อื่น.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน
๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...
[๙๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรับขนมเต็ม ๒-๓ บาตร แลวรับยิ่งกวานัน้ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไมรูจักประมาณรับ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๙๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูฉันเสร็จ หามภัตแลวฉันของขบเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ที่ไม
เปนเดน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปฉันเสร็จ หามภัตแลว ฉันในที่แหงอื่น.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...
[๙๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูนําของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันไมเปนเดน ไปลอภิกษุ
ผูฉันเสร็จ หามภัตแลว ใหฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง นําของฉันอันไมเปนเดนไปลอภิกษุผูฉันเสร็จ หาม
ภัตแลว ใหฉัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...

[๙๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในเวลาวิกาล ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระสัตตรสวัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระสัตตรสวัคคียฉันโภชนะในเวลาวิกาล.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
[๑๐๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ซึ่งรับประเคนไวคางคืน ณ ที่
ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระเวลัฏฐสีสะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระเวลัฏฐสีสะ ฉันโภชนะที่รับประเคนไวคางคืน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
[๑๐๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียขอโภชนะอันประณีต เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๔ ...
[๑๐๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูกลืนอาหารที่เขาไมไดใหลวงชองปาก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง กลืนอาหารที่เขายังไมไดให ลวงชองปาก.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
โภชนวรรค ที่ ๔ จบ
หัวขอประจําวรรค
[๑๐๓] อาหารในโรงทาน ๑ ฉันเปนหมู ๑ โภชนะทีหลัง ๑ เต็ม ๒ บาตร ๑
หามภัตร ๑ เวลาวิกาล ๑ ของเคี้ยว ๑ รับประเคนไวคางคืน ๑ โภชนะประณีต ๑ อาหารที่เขา
ไมไดใหลวงชองปาก ๑
------------คําถามและคําตอบในอเจลกวรรคที่ ๕
[๑๐๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แกอเจลกก็ดี แก
ปริพาชกก็ดี แกปริพาชิกาก็ดี ดวยมือของตน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอานนท.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอานนทเขาใจวา ขนมชิ้นหนึ่ง ไดใหขนม ๒ ชิ้น แก
ปริพาชิกานางหนึ่ง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
[๑๐๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูชวนภิกษุวา มาเถิด คุณ เรา จักเขาไปสูบานหรือสู
นิคม เพื่อบิณฑบาตดวยกัน แลวใหเขาถวายก็ดี ไมใหถวายก็ดี แกเธอ แลวสงกลับไปเสีย
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนนท ศากยบุตร ชวนภิกษุวา มาเถิด คุณ เราจักเขาไป
สูบานเพื่อบิณฑบาตดวยกัน ไมใหเขาถวายแกเธอ แลวสงกลับไป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๐๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูสําเร็จการนั่งแทรกแซงในสโภชนสกุล ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนนท ศากยบุตร สําเร็จการนัง่ แทรกแซงในสโภชนสกุล.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๐๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบัง กับมาตุคาม ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนนท ศากยบุตร สําเร็จการนัง่ ในที่ลับ คือ ในอาสนะ
กําบัง กับมาตุคาม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๐๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนนท ศากยบุตร ผูเดียวสําเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคาม
ผูเดียว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๐๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรับนิมนตแลว มีภัตอยู ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู ถึงความ
เปนผูเที่ยวไปในสกุลทั้งหลาย กอนเวลาฉันก็ดี หลังเวลาฉันก็ดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนนท ศากยบุตร รับนิมนตแลว มีภัตอยู ถึงความ
เปนผูเที่ยวไปในสกุลทั้งหลาย กอนเวลาฉัน หลังเวลาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๔ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...
[๑๑๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูขอเภสัชยิง่ กวากําหนดนัน้ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย อันมหานามศากยะกลาววา วันนี้ ขอทานจงรอ ก็มิ
ไดรอ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๖ ...
[๑๑๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไปเพื่อดูกองทัพซึ่งยกออกไป ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ไดไปเพื่อจะดูกองทัพซึ่งยกออกไป.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
[๑๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูอยูในกองทัพเกินกวา ๓ คืน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียอยูในกองทัพเกินกวา ๓ คืน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
[๑๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค

นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุผูไปสูสนามรบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียไดไปสูสนามรบ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
อเจลกวรรค ที่ ๕ จบ.
หัวขอประจําวรรค
[๑๑๔] ใหแกอเจลก ๑ สงภิกษุกลับไป ๑ สโภชนสกุล ๑ นัง่ ในที่ลับ ๒ สิกขาบท
ภิกษุมีอยู ๑ เภสัช ๑ ดูกองทัพที่ยกออกไป ๑ อยูเกิน ๓ ราตรี ๑ ไปสูสนามรบ ๑
-----------คําถามและคําตอบในสุราเมรยวรรคที่ ๖
[๑๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะดื่มสุราและเมรัย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระสาคตะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระสาคตะดื่มน้ําเมา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๑๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะจี้ดวยนิ้วมือ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใชนิ้วมือจี้ภกิ ษุใหหัวเราะ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๑๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะเลนน้ํา ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระสัตตรสวัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระสัตตรสวัคคียเลนน้ําในแมน้ําอจิรวดี.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียในเพราะความไมเอื้อเฟอ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะไดทําความไมเอื้อเฟอ .
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูหลอนภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียหลอนภิกษุ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูติดไฟผิง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ ภัคคชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปกอไฟผิง.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๖ ...
[๑๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูอาบน้ําหยอนกึ่งเดือน ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเห็นพระราชาแลว ก็ยังไมรูจกั ประมาณอาบน้ํา.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๖
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตปเทสบัญญัติ.
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลม
สิกขาบท) ...
[๑๒๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใด
อยางหนึ่ง แลวใชจีวรใหม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปจําจีวรของตนไมได.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท) ...
[๑๒๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูวิกปั จีวรเอง แกภกิ ษุก็ดี แกภิกษุณีก็ดี แก
สิกขมานาก็ดี แกสามเณรก็ดี แกสามเณรีก็ดี แลวใชสอยจีวรนั้น ซึ่งไมใหเขาถอนกอน ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนนท ศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนนท ศากยบุตร วิกัปจีวรเองแกภิกษุแลวใชสอยจีวรนั้น
ซึ่งไมใหเขาถอนกอน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท) ...
[๑๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูซอนบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี

ประคตเอวก็ดี ของภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียซอนบาตรบาง จีวรบาง ผาปูนั่งบาง กลองเข็มบาง
ประคตเอวบาง ของภิกษุทั้งหลาย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
สุราเมรยวรรค ที่ ๖ จบ.
หัวขอประจําวรรค
[๑๒๕] สุรา ๑ จี้ดวยนิ้วมือ ๑ เลนน้ํา ๑ ไมเอื้อเฟอ ๑ หลอนภิกษุ ๑ ติดไฟผิง ๑
อาบน้ํา ๑ วัตถุทําใหเสียสี ๑ วิกัป ๑ ซอนจีวร ๑
---------------คําถามและคําตอบในสัปปาณกวรรคที่ ๗
[๑๒๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูแกลงฆาสัตวใหตาย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีแกลงฆาสัตวใหตาย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยูบริโภคน้ํามีตัวสัตว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรูอยู บริโภคน้ํามีตัวสัตว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๒๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยูฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรม เพื่อทําอีก
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรูอยู ฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรมเพือ่ ทําอีก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู ปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ต. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งรูอยู ปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต ...
[๑๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยูยงั บุคคลผูมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรูอยูยงั บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยูชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคาผูเปน
โจร ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งรูอยู ชักชวนเดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคาผู
เปนโจร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ
บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ...
[๑๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค

นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูชักชวนเดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งชักชวน เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ ...
[๑๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไมสละทิฏฐิอันชั่วชา เมื่อสวดสมนุภาสจบหนที่ ๓ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระอริฏฐะ ผูเคยเปนคนฆาแรง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระอริฏฐะ ผูเคยเปนคนฆาแรง ไมสละทิฏฐิอันชั่วชาเมื่อสวด
สมนุภาสจบหนที่ ๓.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต ...
[๑๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู กินรวมกับพระอริฏฐะผูกลาวอยางนัน้ มีธรรมอันสมควร
ยังไมไดทํา ยังไมไดสละทิฏฐินั้น ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย รูอยู กินรวมกับพระอริฏฐะ ผูกลาวอยางนั้น มีธรรม
อันสมควรยังไมไดทํา ยังไมไดสละทิฏฐินั้น.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู เกลี้ยกลอมสมณุทเทส ผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย รูอยู เกลี้ยกลอมกัณฑกะสมณุทเทสผูถูกสงฆ
นาสนะอยางนั้นแลว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
สัปปาณกวรรคที่ ๗ จบ.
หัวขอประจําวรรค
[๑๓๖] แกลงฆาสัตวใหตาย ๑ บริโภคน้ําที่มีตัวสัตว ๑ ฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลว
ตามธรรม ๑ รูอยูปดอาบัติชั่วหยาบ ๑ อายุหยอน ๒๐ ป ๑ ชักชวนเดินทางกลับพอคาผูเปนโจร ๑
ชักชวนเดินทางกับมาตุคาม ๑ กินรวม ๑ เกลีย้ กลอมสมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ๑.
------------คําถามและคําตอบในสหธรรมมิกวรรคที่ ๘
[๑๓๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตปิ าจิตตีย แกภิกษุผูอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม กลาววา แนะเธอ
ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอื่นผูฉลาด ผูทรงวินัย ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะ อันภิกษุท้งั หลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม กลาววา
แนะเธอ ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอื่นผูฉลาด ผูทรง
วินัย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๓๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูกนพระวินยั ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียกนพระวินัย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๓๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุ ในเพราะความเปนผูแสรงทําหลง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสรงทําหลง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูโกรธ ขัดใจ ใหประหารภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียโกรธ ขัดใจ ใหประหารแกภิกษุทั้งหลาย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๔๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูโกรธ ขัดใจ เงื้อหอกคือฝามือ แกภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียโกรธ ขัดใจ เงื้อหอกคือฝามือ แกภิกษุทั้งหลาย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๔๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูกําจัดภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียกําจัดภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๔๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูแกลงกอความรําคาญแกภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแกลงกอความรําคาญแกภิกษุทั้งหลาย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๔๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูยืนแอบฟงความ เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดบาดหมางกัน เกิด
ทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียยืนแอบฟงความ เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดบาดหมางกัน
เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ
บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ...
[๑๔๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหฉันทะ เพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ถึงธรรมคือความ
บนวาในภายหลัง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใหฉันทะ เพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ถึงธรรมคือความ
บนวาในภายหลัง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๔๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูเมื่อเรือ่ งอันจะพึงวินิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ ไมใหฉันทะ
แลวลุกจากอาสนะกลับไปเสีย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อเรือ่ งอันจะพึงวินิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ ไมให
ฉันทะแลวลุกจากอาสนะกลับไปเสีย.

มีบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือเกิดแตกาย วาจา และจิต ...
[๑๔๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูพรอมกับสงฆผูพรอมเพรียงกันใหจวี ร แลวถึงธรรมคือความ
บนวาในภายหลัง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ผูพรอมกับสงฆผูพรอมเพรียงกันใหจวี รแกภิกษุ แลว
ถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
[๑๔๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูรูอยู นอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆ มาเพื่อบุคคล ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียผูรอู ยู นอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ ...
สหธรรมมิกวรรคที่ ๘ จบ.
หัวขอประจําวรรค
[๑๔๙] ภิกษุกลาวโดยชอบธรรม ๑ กนวินัย ๑ แสรงทําหลง ๑ ใหประหาร ๑
เงื้อหอกคือฝามือ ๑ อาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ๑ กอความรําคาญ ๑ ยืนแอบฟงความ ๑ กรรม
อันเปนธรรม ๑ วินิจฉัย ๑ สงฆผูพรอมเพรียงกันให ๑ นอมลาภมาเพื่อบุคคล ๑
---------------คําถามและคําตอบในราชวรรคที่ ๙
[๑๕๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไมไดรับบอกกอน เขาไปสูภายในพระตําหนักหลวง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอานนท.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอานนทยังไมไดรับบอกกอน เขาไปสูภายในพระตําหนัก
หลวง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท) ...
[๑๕๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูเก็บรัตนะ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่งเก็บรัตนะ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๖ ...
[๑๕๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูไมบอกลาภิกษุที่มีอยูเขาไปสูบานในเวลาวิกาล ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียไมบอกลาภิกษุที่มีอยู แลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนกฐินสิกขาบท) ...
[๑๕๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทํากลองเข็มแลวดวยกระดูกก็ดี แลวดวยงาก็ดี แลวดวย
เขาก็ดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไมรูจักประมาณ ขอกลองเข็มเปนจํานวนมาก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๑๕๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เกินประมาณ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุปนันทะศากยบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุปนันทะศากยบุตร ใหทําเตียงสูง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๑๕๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เปนของหุมนุน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ใหทําเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เปนของหุมนุน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๑๕๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําผาปูนั่งเกินประมาณ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใหทําผาปูนั่งไมมีประมาณ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๖ ...
[๑๕๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําผาปดฝเกินประมาณ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใชผาปดฝไมมีประมาณ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๑๕๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําผาอาบน้ําฝนเกินประมาณ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียใชผาอาบน้ําฝน ไมมีประมาณ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
[๑๕๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุผูใหทําจีวรมีประมาณเทาจีวรพระสุคต ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอานนท.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอานนท ใชจีวรมีประมาณเทาจีวรพระสุคต.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ ...
ราชวรรคที่ ๙ จบ.
หัวขอประจําวรรค
[๑๖๐] ภายในพระตําหนักหลวง ๑ เก็บ ๑ ไมอําลาแลวเขาบาน ๑ กลองเข็ม ๑ เตียง ๑
เตียงหุมนุน ๑ ผาปูนั่ง ๑ ผาปดฝ ๑ ผาอาบน้ําฝน ๑ ใชจีวรเทาสุคตจีวร ๑
ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท จบ.
หัวขอบอกวรรคเหลานั้น
[๑๖๑] วรรคเหลานั้น คือ มุสาวาทวรรค ๑ ภูตคามวรรค ๑ โอวาทวรรค ๑
โภชนวรรค ๑ อเจลกวรรค ๑ สุราเมรยวรรค ๑ สัปปาณกวรรค ๑ สหธรรมิกวรรค ๑
รวมเปน ๙ กับราชวรรค.
-----------ปาฏิเทสนียกัณฑ
คําถามและคําตอบในสิกขาบทที่ ๑
[๑๖๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุผูเขาไปสูละแวกบานแลว รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี
ดวยมือของตนจากมือของภิกษุณีผูมิใชญาติแลวฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปสูละแวกบานแลวรับอามิสจากมือของภิกษุณี ผู
มิใชญาติ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ

บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
คําถามและคําตอบในสิกขาบทที่ ๒
[๑๖๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุผูไมหามภิกษุณีผูสั่งเสียแลวฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ไมหามภิกษุณีผูสั่งเสียอยู.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ
บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายวาจา และจิต ...
คําถามและคําตอบในสิกขาบทที่ ๓
[๑๖๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุ ผูรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในสกุลที่สงฆสมมติวา
เปนเสขะดวยมือของตนแลวฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไมรูประมาณแลวรับ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
คําถามและคําตอบในสิกขาบทที่ ๔
[๑๖๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุผูรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน
ในเสนาสนะปา ดวยมือของตนในวัดที่อยู ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไมบอกวาโจรอาศัยอยูในอาราม.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายวาจา และจิต ...
ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท จบ.

หัวขอประจํากัณฑ
[๑๖๖] ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท คือ ภิกษุณีมิใชญาติ ๑ ภิกษุณีสั่งเสีย ๑ สกุล
เสขะ ๑ เสนาสนะปา ๑ อันพระสัมพุทธเจาทรงประกาศแลวแล.
-----------เสขิยกัณฑ
คําถามและคําตอบในปริมัณฑลวรรคที่ ๑
[๑๖๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นุงผาเลื้อยหนาหรือเลื้อยหลัง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนุงผาเลื้อยหนาบางเลื้อยหลังบาง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๖๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ หมผาเลื้อยหนาหรือเลื้อยหลัง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียหมผาเลื้อยหนาบางเลื้อยหลังบาง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
[๑๖๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตทิ ุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เปดกายเดินไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเปดกายเดินไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...
[๑๗๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค

นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอเปดกายนั่งในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเปดกายนั่งในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...
[๑๗๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ คะนองมือหรือเทา เดินไปในละแวกบาน
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเปดกายนั่งในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...
[๑๗๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ คะนองมือหรือเทา นั่งในละแวกบาน ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียคะนองมือบางเทาบาง นั่งในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...
[๑๗๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แลดูในที่นั้นๆ เดินไปในละแวกบาน
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแลดูในที่นั้นๆ เดินไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...
[๑๗๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แลดูในที่นั้นๆ นั่งในละแวกบาน ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแลดูในที่นั้นๆ นั่งในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...
[๑๗๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินเวิกผาไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินเวิกผาไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...
[๑๗๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งเวิกผาในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย นั่งเวิกผาในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ...
ปริมัณฑลวรรคที่ ๑ จบ.
คําถามและคําตอบในอุชชัคฆิกวรรคที่ ๒

[๑๗๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินหัวเราะไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินหัวเราะเสียงดังไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ
เกิดแตกาย วาจาและจิต
[๑๗๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งหัวเราะในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งหัวเราะเสียงดังในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ
เกิดแตกาย วาจา และจิต
[๑๗๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินพูดเสียงดังลั่นในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินพูดเสียงดังลั่นในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท)
[๑๘๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งพูดเสียงดังลั่นในละแวกบาน
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งพูดเสียงดังลั่นในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท)
[๑๘๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินโคลงกายไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินโคลงกายไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๘๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งโคลงกายในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งโคลงกายในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๘๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินไกวแขนไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินไกวแขนไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๘๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งไกวแขนในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งไกวแขวนในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๘๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๘๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
อุชชัคฆิกวรรคที่ ๒ จบ
---------------คําถามและคําตอบในขัมภกตวรรคที่ ๓
[๑๘๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินค้ํากายไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินค้ํากายไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง

(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๘๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งค้ํากายในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งค้ํากายในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๘๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย เดินคลุมกายตลอดศีรษะไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๙๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งคลุมศีรษะในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งคลุมกายตลอดศีรษะ ในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๙๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินกระโหยงเทาไปในละแวกบาน ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินกระโหยงเทาไปในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๙๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งรัดเขาในละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียนั่งรัดเขาในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๙๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบิณฑบาตโดยไมเคารพ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตโดยไมเคารพ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๙๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แลดูในที่นั้นๆ รับบิณฑบาต ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแลดูในที่นั้นๆ รับบิณฑบาต.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๙๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับแตแกงมาก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรับแตแกงมาก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๑๙๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบิณฑบาตจนพูนบาตร ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตจนพูนบาตร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
ขัมภกตวรรคที่ ๓ จบ.
--------------คําถามและคําตอบในปณฑปาตวรรคที่ ๔
[๑๙๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันบิณฑบาตโดยไมเคารพ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตโดยไมเคารพ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
[๑๙๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แลดูในที่นั้นๆ ฉันบิณฑบาต ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแลดูในที่นั้นๆ ฉันบิณฑบาต.

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
[๑๙๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันบิณฑบาตใหแหวงในที่นั้นๆ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตใหแหวงในที่นั้นๆ
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๐๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันแตแกงมาก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ฉันแตแกงมาก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๐๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๐๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ กลบแกงบาง กับบาง ดวยขาวสุก ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียกลบแกงบาง กับบาง ดวยขาวสุก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๐๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ขอแกงบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชน
แกตนมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ขอแกงบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน
๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกายวาจา และจิต.
[๒๐๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แลดูบาตรของภิกษุรูปอื่น ดวยหมายจะยก
โทษ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแลดูบาตรของภิกษุรูปอื่นดวยหมายจะยกโทษ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๐๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ทําคําขาวใหใหญ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียทําคําขาวใหใหญ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)

[๒๐๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ทําคําขาวใหยาว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียทําคําขาวใหยาว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
ปณฑปาตวรรคที่ ๔ จบ.
------------คําถามและคําตอบในกพฬวรรคที่ ๕
[๒๐๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เมือ่ คําขาวยังไมถึงปาก อาปากไวทา
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย เมื่อคําขาวยังไมถึงปาก อาปากไวทา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๐๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันสอดมือทั้งหมดเขาในปาก
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉ ันสอดมือทั้งหมดเขาในปาก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๐๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ พูดทั้งคําขาวมีในปาก ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียพูดทั้งคําขาวมีในปาก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ
เกิดแตกายวาจา และจิต.
[๒๑๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันเดาะคําขาว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันเดาะคําขาว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๑๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันกัดคําขาว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันกัดคําขาว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันทํากระพุงแกมใหตุย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันทํากระพุงแกมใหตุย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)

[๒๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันสลัดมือ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันสลัดมือ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๑๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันโปรยเมล็ดขาว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันโปรยเมล็ดขาว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผอู าศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันแลบลิ้น ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันแลบลิ้น.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๑๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันดังจั๊บๆ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันดังจั๊บๆ

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
กพฬวรรคที่ ๕ จบ.
---------------คําถามและคําตอบในสุรุสุรวุ รรคที่ ๖
[๒๑๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันดังซูดๆ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปดื่มนมสดดังซูดๆ
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันเลียมือ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันเลียมือ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันขอดบาตร ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันขอดบาตร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันเลียริมฝปาก ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียฉันเลียริมฝปาก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท)
[๒๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ ภัคคชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปรับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
[๒๒๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ เทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ ภัคคชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาว ในละแวกบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ
กายกับจิต มิใชวาจา.
[๒๒๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย

สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีไมพลองในมือ
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีไมพลองในมือ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน
อันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๒๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีศัสตราในมือ
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีศัสตราในมือ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๒๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีอาวุธในมือ
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลมีอาวุธในมือ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
สุรุสุรวุ รรคที่ ๖ จบ.
---------------คําถามและคําตอบในปาทุกาวรรคที่ ๗

[๒๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลสวมเขียงเทา
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย แสดงธรรมแกบุคคลสวมเขียงเทา.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๒๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลสวมรองเทา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย แสดงธรรมแกบุคคลสวมรองเทา.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลไปในยาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลไปในยาน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนที่นอน
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย แสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนที่นอน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูโพกศีรษะ
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูโพกศีรษะ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูคลุมศีรษะ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูคลุมศีรษะ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งอยูท ี่แผนดินแสดงธรรม แกบุคคลผูนั่ง

บนอาสนะ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย นั่งอยูที่แผนดินแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งบนอาสนะ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งบนอาสนะต่ํา แสดงธรรมแกบุคคล
ผูนั่งบนอาสนะสูง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย นั่งบนอาสนะต่ํา แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งบน
อาสนะสูง.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแกกายกับจิต มิใชวาจา. ๑[๒๓๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ยืนแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่ง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียยืนแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่ง.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน
อันหนึ่ง คือ เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย.
[๒๓๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอเดินไปขางหลัง แสดงธรรมแก
บุคคลผูเดินไปขางหนา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินไปขางหลัง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดินไปขางหนา.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.
[๒๓๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอเดินไปนอกทาง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดิน
ในทาง ณ ที่ไหน?
@๑ มีลักลั่นอยู ที่นี่ นาจะเปนวาจากับจิต มิใชกาย
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคียเดินไปนอกทาง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดินในทาง.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.
[๒๓๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ยืนถายอุจจาระ หรือปสสาวะ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ยืนถายอุจจาระ หรือถายปสสาวะ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
[๒๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะ
ลงบนของเขียวสด ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงบน
ของเขียวสด.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย

สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
[๒๔๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติทุกกฏแกภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะ
ลงในน้ํา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระฉัพพัคคีย ถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
ปาทุกาวรรคที่ ๗ จบ.
เสขิยะ ๗๕ สิกขาบท จบ.
กัตถปญญัตติวาร มหาวิภังค จบ.
หัวขอประจําเรือ่ ง
[๒๔๒] นุงหมเปนปริมณฑล ปกปดกาย สํารวมดี มีตาทอดลง เวิกผา หัวเราะ
ลั่น มีเสียงดัง โคลงกาย ไกวแขน โคลงศีรษะรวม ๓ ค้ํากาย คลุมศีรษะ กระโหยง รัดเขา
รับบิณฑบาตโดยเอื้อเฟอ แลดูในบาตร แกงพอสมควร รับบิณฑบาตเสมอขอบ ฉันบิณฑบาต
โดยเอือ้ เฟอ แลดูในบาตร ฉันบิณฑบาตไมแหวง ฉันแกงพอสมควร ขยุมแตยอด กลบ ขอ
เพงโพนทะนา ไมใหญ กลมกลอม ชองปาก มือทั้งหมด ไมพูด ฉันเดาะ ฉันกัด ฉันทํา
ใหตุย สลัดมือ ฉันโปรยเมล็ดขาว ฉันแลบลิ้น ฉันเสียงจั๊บๆ ซูดๆ เลียมือ ขอดบาตร
เลียริมฝปาก เปอนอามิส น้ํามีเมล็ดขาว พระตถาคตทั้งหลายยอมไมทรงแสดงสัทธรรม แก
บุคคลผูมีรมในมือ มีไมพลองในมือ มีศัสตราวุธในมือ สวมเขียงเทา สวมรองเทา ไปในยาน
อยูบนที่นอน นั่งรัดเขา โพกศีรษะ คลุมศีรษะ ที่แผนดิน อาสนะต่ํา ยืนอยู เดินไปขางหลัง
เดินไปนอกทาง ไมยืนถาย ถายบนของเขียวสด และในน้ํา.
หัวขอบอกวรรคเหลานั้น
[๒๔๓] ปริมัณฑลวรรค ๑ อุชชัคฆิกวรรค ๑ ขัมภกตวรรค ๑ ปณฑปาตวรรค ๑
กพฬวรรค ๑ สุรุสุรวุ รรค ๑ ปาทุกาวรรค ๑ เปนที่ ๗ แล.
---------------กตาปตติวารที่ ๒
คําถามและคําตอบในปาราชิกกัณฑ
ปาราชิก ๔ สิกขาบท
[๒๔๔] ถามวา ภิกษุเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติ ๓ คือ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวมิได

กัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวกัดแลวโดยมาก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑
สอดองคกําเนิดเขาในปากที่อา มิไดถูกตอง ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ภิกษุเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
[๒๔๕] ถามวา ภิกษุถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดให ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดให ตองอาบัติ ๓ คือ ถือเอาทรัพยที่เจาของ
มิไดใหเปนสวนแหงโจรกรรม มีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕ มาสก ตองอาบัติปาราชิก ๑
ถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดใหเปนสวนแหงโจรกรรม มีราคาเกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕
มาสก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดใหเปนสวนแหงโจรกรรม มีราคามาสก
หนึ่ง หรือหยอนกวามาสกหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ภิกษุถือเอาทรัพยที่เจาของมิไดให ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
[๒๔๖] ถามวา ภิกษุแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิตตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุแกลงพรากกายมนุษยจากชีวติ ตองอาบัติ ๓ คือ ขุดบอ เจาะจงมนุษย
วาจักตกลงตาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อตกแลว ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตาย
ตองอาบัติปาราชิก ๑
ภิกษุแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
[๒๔๗] ถามวา ภิกษุกลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู ไมเปนจริง ตองอาบัติ
เทาไร?
ตอบวา ภิกษุกลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมีอยู ไมเปนจริง ตองอาบัติ ๓ คือ
ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาลามกครอบงํา กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมี
ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุกลาววา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนั้นเปนพระอรหันต
เมื่อผูฟงเขาใจความ ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เมือ่ ไมเขาใจความ ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ภิกษุกลาวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมี ไมเปนจริง ตองอาบัติเหลานี้.
ปาราชิก ๔ สิกขาบท จบ.
---------------คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท
[๒๔๘] ถามวา ภิกษุพยายามปลอยอสุจิ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุพยายามปลอยอสุจิ ตองอาบัติ ๓ คือ ตั้งใจพยายาม อสุจิเคลื่อน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตั้งใจพยายาม แตอสุจิไมเคลื่อน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑.
[๒๔๙] ภิกษุถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ตองอาบัติ ๓ คือ ถูกตองกาย
ดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ เอากายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑
เอาของเนื่องดวยกาย ถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๒๕๐] ภิกษุพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ตองอาบัติ ๓ คือ พูดชมก็ดี พูดติ

ก็ดี พาดพิงวัจจมรรค ปสสาวมรรค ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ พูดชมก็ดี พูดติก็ดี พาดพิง
อวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหัวเขาขึ้นไป เวนวัจจมรรค ปสสาวมรรค ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑
พูดชมก็ดี พูดติก็ดี พาดพิงของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๒๕๑] ภิกษุกลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม ตองอาบัติ ๓ คือ กลาวคุณแหงการ
บําเรอตนดวยกาม ในสํานักมาตุคาม ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวย
กาม ในสํานักบัณเฑาะกตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม ในสํานัก
ดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๒๕๒] ภิกษุถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ ตองอาบัติ ๓ คือ รับคํา นําไปบอก กลับ
มาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ รับคํา นําไปบอก แตไมกลับมาบอก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑
รับคํา แตไมบอก ไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๒๕๓] ภิกษุใหทํากุฏิ ดวยอาการขอเอาเอง ตองอาบัติ ๓ คือ ใหทําเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เมื่อกอนดินนั้นมาแลว
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๒๕๔] ภิกษุใหทําวิหารใหญ ตองอาบัติ ๓ คือ ใหทํา เปนทุกกฏในประโยค ๑
เมื่อกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เมื่อกอนดินนั้นมาแลว ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑.
[๒๕๕] ภิกษุตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได ตองอาบัติ ๓
คือ ไมใหทําโอกาส ประสงคจะใหเคลื่อน โจท ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส ๑ ใหทํา
โอกาสประสงคจะดา โจท ตองอาบัติโอมสวาท ๑.
[๒๕๖] ภิกษุถือเอาเอกเทศบางอยาง แหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่นใหเปนเพียงเลส
ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ตองอาบัติ ๓ คือ ไมใหทําโอกาส ประสงคจะให
เคลื่อน โจท ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส ๑ ใหทําโอกาส ประสงคจะดา โจท ตอง
อาบัติโอมสวาท ๑.
[๒๕๗] ภิกษุผูทําลายสงฆ ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ ไมสละอยู ตอง
อาบัติ ๓ คือ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ จบ
กรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๒๕๘] ภิกษุทั้งหลายผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ
๓ จบ ไมสละอยู ตองอาบัติ ๓ คือ จบบัญญัติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
[๒๕๙] ภิกษุผูวายาก ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ ไมสละอยู ตองอาบัติ
๓ คือ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ จบกรรม*วาจาครั้งสุด ตองอาบัตสิ ังฆาทิเสส ๑.
[๒๖๐] ภิกษุผูประทุษรายสกุล ถูกสวดสมนุภาสกวาจะครบ ๓ จบ ไมสละอยู
ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑

จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท จบ.
--------------อาบัติในนิสสัคคิยกัณฑ
กฐินวรรคที่ ๑
[๒๖๑] ภิกษุยังอติเรกจีวรใหลวง ๑๐ วัน ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.
[๒๖๒] ภิกษุอยูปราศจากไตรจีวรสิ้นราตรีหนึ่ง ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.
[๒๖๓] ภิกษุรับอกาลจีวรแลว ใหลวงเดือนหนึ่งตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.
[๒๖๔] ภิกษุใชภิกษุณีผูมิใชญาติ ใหซักจีวรเกา ตองอาบัติ ๒ คือ ใหซัก เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหซักเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๖๕] ภิกษุรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ ตองอาบัติ ๒ คือ รับเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ รับจีวรแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๖๖] ภิกษุขอจีวรตอพอเจาเรือนก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ตองอาบัติ ๒
คือ ขอเปนทุกกฏในประโยค ๑ ขอไดแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๖๗] ภิกษุของจีวรตอพอเจาเรือนก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ยิ่งกวากําหนด
นั้น ตองอาบัติ ๒ คือ ขอ เปนทุกกฏในประโยค ๑ ขอไดแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๖๘] ภิกษุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอเจาเรือนผูมิใชญาติแลว ถึงการ
กําหนดในจีวร ตองอาบัติ ๒ คือ ถึงการกําหนด เปนทุกกฏในประโยค ๑ ถึงการกําหนดแลว
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๖๙] ภิกษุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาพอเจาเรือนหลายคน ผูมิใชญาติ
แลวถึงการกําหนดในจีวร ตองอาบัติ ๒ คือ ถึงการกําหนด เปนทุกกฏในประโยค ๑ ถึงการ
กําหนดแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๗๐] ภิกษุยังจีวรใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง ดวยยืนเกิน ๖ ครั้ง ตองอาบัติ ๒
คือ ใหสําเร็จ เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหสําเร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
กฐินวรรคที่ ๑ จบ.
---------------โกสิยวรรคที่ ๒
[๒๗๑] ภิกษุใหทําสันถัตเจือดวยไหม ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทําเปนทุกกฏในประโยค ๑
ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๗๒] ภิกษุใหทําสันถัตดวยขนเจียมดําลวน ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทําเปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๗๓] ภิกษุไมถือเอาขนเจียมขาว ๑ สวน ขนเจียมแดง ๑ สวน แลวใหทําสันถัต
ใหม ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทํา เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๗๔] ภิกษุใหทําสันถัตทุกป ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทําเปนทุกกฏในประโยค ๑

ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๗๕] ภิกษุไมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา แลวใหทําสันถัตสําหรับนั่ง
ใหมตองอาบัติ ๒ คือ ใหทํา เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๗๖] ภิกษุรับขนเจียมแลวเดินทางเกิน ๓ โยชน ตองอาบัติ ๒ คือ เกิน ๓ โยชน
ไปกาวที่ ๑ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เกินไปกาวที่ ๒ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๗๗] ภิกษุใชภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักขนเจียม ตองอาบัติ ๒ คือใหซัก เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ ใหซักแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๗๘] ภิกษุรับรูปยะ ตองอาบัติ ๒ คือ รับ เปนทุกกฏในประโยค ๑ รับแลว
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๗๙] ภิกษุถึงความแลกเปลี่ยนดวยรูปยะมีประการตางๆ ตองอาบัติ ๒ คือ ถึง
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ถึงแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๘๐] ภิกษุถึงการซื้อและขายมีประการตางๆ ตองอาบัติ ๒ คือ ถึงเปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ ถึงแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
โกสิยวรรคที่ ๒ จบ.
---------------ปตตวรรคที่ ๓
[๒๘๑] ภิกษุเก็บอติเรกบาตรลวง ๑๐ วัน ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.
[๒๘๒] ภิกษุมีบาตร มีรอยราวหยอน ๕ แหง ใหจายบาตรอื่นใหม ตองอาบัติ ๒
คือใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหจายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๘๓] ภิกษุรับประเคนเภสัชแลวเก็บไวเกิน ๗ วัน ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิย*ปาจิตตีย.
[๒๘๔] ภิกษุแสวงหาจีวร คือ ผาอาบน้ําฝน เมื่อฤดูรอ นยังเหลือเกิน ๑ เดือน ตอง
อาบัติ ๒ คือ แสวงหา เปนทุกกฏในประโยค ๑ แสวงหาไดแลวเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๘๕] ภิกษุใหจีวรแกภิกษุเองแลว โกรธ ขัดใจ ชิงเอามา ตองอาบัติ ๒ คือ
ชิงเอามา เปนทุกกฏในประโยค ๑ ชิงเอามาแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๘๖] ภิกษุขอดายมาเองแลว ใหชางหูกทอจีวร ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทอ เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหทอเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๘๗] ภิกษุอันเขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูกของพอเจาเรือนผูมิใชญาติ
แลวถึงความกําหนดในจีวร ตองอาบัติ ๒ คือ ถึงความกําหนดเปนทุกกฏในประโยค ๑ ถึงความ
กําหนดแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๒๘๘] ภิกษุรับอัจเจกจีวรแลว เก็บไวเกินสมัยที่เปนจีวรกาล ตองอาบัติ ๑ คือ
นิสสัคคิยปาจิตตีย.
[๒๘๙] ภิกษุเก็บจีวร ๓ ผืน ผืนใดผืนหนึ่ง ไวในละแวกบานแลวอยูปราศเกิน ๖
ราตรี ตองอาบัติ ๑ คือ นิสสัคคิยปาจิตตีย.

[๒๙๐] ภิกษุรูอยู นอมลาภที่เขานอมไวเปนของจะถวายสงฆ มาเพื่อตนตองอาบัติ ๒
คือ นอมมา เปนทุกกฏในประโยค ๑ นอมมาแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
ปตตวรรคที่ ๓ จบ.
นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท จบ.
---------------คําถามและคําตอบปาจิตติยกัณฑ
มุสาวาทวรรคที่ ๑
[๒๙๑] ถามวา ภิกษุกลาวเท็จทั้งรูอยู ตองอาบัติเทาไร? ตอบวาภิกษุกลาวเท็จทั้งรูอยู
ตองอาบัติ ๕ คือ ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาลามกครอบงํา กลาวอวดอุตต*ริมนุสสธรรมอันไมมีอยู ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก ๑ ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก
อันไมมีมูล ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ภิกษุกลาววา ภิกษุใดอยูใ นวิหารของทาน ภิกษุนั้นเปน
พระอรหันต เมื่อผูฟงเขาใจความ ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ไมเขาใจความ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เปน
ปาจิตตียในเพราะสัมปชานมุสาวาท ๑ ภิกษุกลาวเท็จทั้งรูอยู ตองอาบัติ ๕ เหลานี้.
[๒๙๒] ภิกษุดา ตองอาบัติ ๒ คือ ดาอุปสัมบัน ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ดาอนุปสัมบัน
ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๒๙๓] ภิกษุกลาวคําสอเสียด ตองอาบัติ ๒ คือ กลาวคําสอเสียดแกอุปสัมบัน
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ กลาวคําสอเสียดแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๒๙๔] ภิกษุสอนธรรมแกอนุปสัมบันโดยวาพรอมกัน ตองอาบัติ ๒ คือ สอนใหวา
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ บท ๑.
[๒๙๕] ภิกษุสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันเกิน ๒-๓ คืน ตองอาบัติ ๒ คือ
นอน เปนอาบัติทุกกฏในประโยค ๑ นอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๒๙๖] ภิกษุสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม ตองอาบัติ ๒ คือ นอนเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ นอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๒๙๗] ภิกษุแสดงธรรมแกมาตุคามเกินกวา ๕-๖ คํา ตองอาบัติ ๒ คือ แสดง
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ บท ๑.
[๒๙๘] ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริงแกอนุปสันบัน ตองอาบัติ ๒ คือ บอก
เปนทุกกฏในประโยค ๑ บอกแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๒๙๙] ภิกษุบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติ ๒ คือ บอก
เปนทุกกฏในประโยค ๑ บอกแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๐๐] ภิกษุขุดดิน ตองอาบัติ ๒ คือ ขุด เปนทุกกฏในประโยค ๑ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ทุกๆ คราวที่ขุด ๑.
มุสาวาทวรรคที่ ๑ จบ.
---------------ภูตคามวรรคที่ ๒

[๓๐๑] ภิกษุพรากภูตคาม ตองอาบัติ ๒ คือ พราก เปนทุกกฏในประโยค ๑ ตอง
อาบัติปาจิตตียทุกๆ คราวที่พราก ๑.
[๓๐๒] ภิกษุกลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน ตองอาบัติ ๒ คือ เมื่อสงฆยังไมยก
อัญญวาทกกรรม กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อสงฆยกอัญญวาทก*กรรมแลว กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๐๓] ภิกษุโพนทะนาภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ โพนทะนาเปนทุกกฏในประโยค ๑
โพนทะนาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๐๔] ภิกษุวางเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ฟูกก็ดี เกาอี้ก็ดี อันเปนของสงฆในที่แจงแลวไม
เก็บ ไมบอกสั่ง หลีกไปเสีย ตองอาบัติ ๒ คือ กาวเทาเลยเลฑฑุบาตไป ๑ กาว ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ กาวเทาเลยเลฑฑุบาตไป ๒ กาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๐๕] ภิกษุปูที่นอนในวิหารเปนของสงฆแลวไมเก็บ ไมบอกสั่ง หลีกไปเสีย ตอง
อาบัติ ๒ คือ กาวเทาเลยเครื่องลอมไป ๑ กาว ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กาวเทาเลยเครื่องลอมไป ๒
กาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๐๖] ภิกษุรูอยู สําเร็จการนอนเบียดเสียดภิกษุผูเขาไปกอนในวิหารของสงฆ ตอง
อาบัติ ๒ คือ นอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ นอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๐๗] ภิกษุโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษุจากวิหารของสงฆ ตองอาบัติ ๒ คือ ฉุดครา
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ฉุดคราแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๐๘] ภิกษุนั่งทับเตียงก็ดี ตั่งก็ดี อันมีเทาเสียบในกุฎีมีรานในวิหารเปนของสงฆ
ตองอาบัติ ๒ คือ นั่งทับ เปนทุกกฏในประโยค ๑ นั่งทับแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๐๙] ภิกษุอํานวยใหพอก ๒-๓ ชั้น แลวอํานวยยิ่งกวานั้น ตองอาบัติ ๒ คือ
อํานวย เปนทุกกฏในประโยค ๑ อํานวยแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๑๐] ภิกษุรูอยูว า น้ํามีตัวสัตว รดหญาก็ดี ดินก็ดี ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังรด
เปนทุกกฏในประโยค ๑ รดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
ภูตคามวรรคที่ ๒ จบ.
---------------โอวาทวรรคที่ ๓
[๓๑๑] ภิกษุไมไดรับสมมติสั่งสอนภิกษุณี ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังสั่งสอน เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ สั่งสอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๑๒] ภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี เมื่อพระอาทิตยอัสดงแลว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง
สั่งสอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ สั่งสอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๑๓] ภิกษุเขาไปสูที่อาศัยของภิกษุณีแลว สั่งสอนพวกภิกษุณี ตองอาบัติ ๒ คือ
กําลังสั่งสอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ สั่งสอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๑๔] ภิกษุกลาววา พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี เพราะเหตุอามิสตองอาบัติ ๒
๒ คือกําลังกลาว เปนทุกกฏในประโยค ๑ กลาวแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.

[๓๑๕] ภิกษุใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ ใหแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๑๖] ภิกษุเย็บจีวรของภิกษุณีผูมิใชญาติ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังเย็บ เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ รอยเย็บ ๑.
[๓๑๗] ภิกษุชักชวนภิกษุณีเดินทางไกลดวยกัน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังเดิน เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ เดินแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๑๘] ภิกษุชักชวนภิกษุณีลงเรือลําเดียวกัน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังลงเปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ ลงแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๑๙] ภิกษุรูอยู ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณีแนะนําใหถวาย ตองอาบัติ ๒ คือ รับ
ดวยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.
[๓๒๐] ภิกษุรูปเดียวสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังนั่ง
เปนทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
โอวาทวรรคที่ ๓ จบ.
----------------โภคชนวรรคที่ ๔
[๓๒๑] ภิกษุฉันอาหารในโรงทานยิ่งกวาครั้งหนึ่ง ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยตั้งใจวา
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.
[๓๒๒] ภิกษุฉันเปนหมู ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ
๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.
[๓๒๓] ภิกษุฉันโภชนะทีหลัง ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.
[๓๒๔] ภิกษุรับขนมเต็ม ๒-๓ บาตรแลว รับยิ่งกวานั้น ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง
รับ เปนทุกกฏในประโยค ๑ รับแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๒๕] ภิกษุฉันเสร็จ หามภัตเสียแลว ฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันมิใชเดน
ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.
[๓๒๖] ภิกษุนําของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันมิใชเดนไปลอภิกษุผูฉันเสร็จ
หามภัตแลวใหฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ ภิกษุรับดวยตั้งใจวาจักเคี้ยว จักฉัน ตามคําของภิกษุนั้น
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ฉันเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๒๗] ภิกษุฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในเวลาวิกาล ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวย
ตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.
[๓๒๘] ภิกษุฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ซึ่งรับประเคนไวคางคืน ตองอาบัติ ๒ คือ
รับดวยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.
[๓๒๙] ภิกษุขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับ
ดวยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.

[๓๓๐] ภิกษุกลืนกินอาหารที่เขายังไมไดให ลวงชองปาก ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวย
ตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.
โภชนวรรคที่ ๔ จบ
-----------อเจลกวรรคที่ ๕
[๓๓๑] ภิกษุใหของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แกอเจลกก็ดี แกปริพาชกก็ดี ดวยมือ
ของตน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังให เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๓๒] ภิกษุชวนภิกษุวา มาเถิด คุณ เราจักเขาไปสูบาน หรือนิคมเพื่อบิณฑบาต
ดวยกัน แลวใหเขาถวายก็ดี ไมใหถวายก็ดี แกเธอ แลวสงกลับไป ตองอาบัติ ๒ คือ สงไป
เปนทุกกฏในประโยค ๑ สงไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๓๓] ภิกษุสําเร็จการนั่งแทรกแซงในสโภชนสกุล ตองอาบัติ ๒ คือ นั่ง เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๓๔] ภิกษุสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบังกับมาตุคามตองอาบัติ ๒ คือ
กําลังนั่ง เปนทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๓๕] ภิกษุผูเดียวสําเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง
นั่ง เปนทุกกฏในประโยค ๑ นั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๓๖] ภิกษุรับนิมนตแลว มีภัตรอยู ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู ถึงความเปนผูเที่ยวไป
ในสกุลทั้งหลาย กอนเวลาฉันก็ดี หลังเวลาฉันก็ดี ตองอาบัติ ๒ คือ กาวเทาเลยธรณีประตู ๑
กาว ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กาวเทาเลย ๒ กาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๓๗] ภิกษุขอเภสัชยิ่งกวาที่เขาปวารณาไว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังขอ เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ ขอแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๓๘] ภิกษุไปเพื่อดูกองทัพซึ่งยกออกไปแลว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังไป ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ อยู ณ ที่ใดมองเห็น ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๓๙] ภิกษุอยูในกองทัพเกินกวา ๓ คืน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังอยูเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ อยูแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๔๐] ภิกษุไปสูสนามรบ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังไป ตองอาบัติทุกกฏ ๑ อยู ณ
ที่ใดมองเห็นได ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
อเจลกวรรคที่ ๕ จบ
------------สุราเมรยวรรคที่ ๖
[๓๔๑] ภิกษุดื่มน้ําเมา ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยตั้งใจวาจักดื่ม ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ตองอาบัติปาจิตตียทุกคราวที่ดื่ม ๑.
[๓๔๒] ภิกษุใชนิ้วมือจี้ภิกษุใหหัวเราะ ตองอาบัติ ๒ คือ ใหหัวเราะเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ ใหหัวเราะแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.

[๓๔๓] ภิกษุเลนในน้ํา ตองอาบัติ ๒ คือ เลนในน้ําใตขอเทา ตองอาบัติทุกกฏ ๑
เลนในน้ําเหนือขอเทา ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๔๔] ภิกษุทําความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังทํา เปนทุกกฏในประโยค
๑ ทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๔๕] ภิกษุหลอนภิกษุใหกลัว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังหลอนใหกลัว เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ หลอนใหกลัวแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๔๖] ภิกษุกอไฟผิง ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังผิง เปนทุกกฏในประโยค ๑ ผิงแลว
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๔๗] ยังไมถึงกึ่งเดือนภิกษุอาบน้ํา ตองอาบัติ ๒ คือกําลังอาบเปนทุกกฏในประโยค
๑ อาบแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๔๘] ภิกษุไมถือเอาวัตถุทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ใชจีวรใหม ตอง
อาบัติ ๒ คือ กําลังใช เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๔๙] ภิกษุวิกัปจีวรเอง แกภิกษุก็ดี แกภิกษุณีก็ดี แกสิกขมานาก็ดี แกสามเณร
ก็ดี แกสามเณรีก็ดี ไมใหเขาถอนกอน ใช ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใช เปนทุกกฏในประโยค
๑ ใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๕๐] ภิกษุซอนบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคตเอวก็ดี ของ
ภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังซอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ ซอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
สุราเมรยวรรคที่ ๖ จบ
--------------สัปปาณกวรรคที่ ๗
[๓๕๑] ถามวา ภิกษุแกลงฆาสัตวใหตาย ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุแกลงฆาสัตวใหตาย ตองอาบัติ ๔ คือ ขุดบอไมเจาะจงวา ผูใดผูหนึ่ง
จักตกตาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑ มนุษยตกลงในบอนั้นตาย ตองอาบัติปาราชิก ๑ ยักษก็ดี เปรต
ก็ดี ดิรัจฉานก็ดี มีรางกายดุจมนุษยก็ดี ตกลงในบอนั้นตาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ดิรัจฉาน
ตกลงในบอนั้นตาย ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
ภิกษุแกลงฆาสัตวใหตาย ตองอาบัติ ๔ เหลานี้
[๓๕๒] ภิกษุรูอยู บริโภคน้ํามีตัวสัตว ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังบริโภค เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ บริโภคแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๕๓] ภิกษุรูอยู ฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรม เพื่อทําอีก ตองอาบัติ ๒ คือ
กําลังฟน เปนทุกกฏในประโยค ๑ ฟนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๕๔] ภิกษุรูอยู ปดอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ ตองอาบัติ ๑ คือ ปาจิตตีย.
[๓๕๕] ภิกษุรูอยู ใหบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ปอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง
ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๕๖] ภิกษุรูอยูชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคาผูเปนโจร ตอง

อาบัติ ๒ คือ กําลังเดินทาง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เดินทางแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๕๗] ภิกษุชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม ตองอาบัติ ๒ คือ
กําลังเดินทาง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เดินทางแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๕๘] ภิกษุไมสละทิฏฐิอันชั่วชา เมื่อสวดสมนุภาสนจบหนที่ ๓ ตองอาบัติ ๒
คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจา ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๕๙] ภิกษุรูอยู กินรวมกับภิกษุผูกลาวอยางนั้น มีธรรมอันสมควรยังไมไดทํา
ยังไมไดสละทิฏฐินั้น ตองอาบัติ ๒ คือกําลังกินรวม เปนทุกกฏในประโยค ๑ กินรวมแลว
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๖๐] ภิกษุรูอยู เกลี้ยกลอมสมณุทเทส ผูถูกสงฆนาสนะแลวอยางนั้น ตองอาบัติ
๒ คือ กําลังเกลี้ยกลอม เปนทุกกฏในประโยค ๑ เกลี้ยกลอมแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
สัปปาณกวรรคที่ ๗ จบ
---------------สหธรรมมิกวรรคที่ ๘
[๓๖๑] ภิกษุอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโ ดยชอบธรรม กลาววา แนะเธอฉันจักยังไม
ศึกษาในสิกขาบทนี้ จนกวาจะไดถามภิกษุอื่นผูฉลาด ผูทรงวินัย ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังพูด
เปนทุกกฏในประโยค ๑ พูดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๖๒] ภิกษุกนวินัย ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังกน เปนทุกกฏในประโยค ๑ กนแลว
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๖๓] ภิกษุแสรงทําหลง ตองอาบัติ ๒ คือ เมื่อความหลงอันภิกษุทั้งหลายยังไม
ยกขึ้นประกาศ ทําหลง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อความหลงอันภิกษุทั้งหลายยกขึ้นประกาศแลว
ทําหลง ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๖๔] ภิกษุโกรธ ขัดใจ ใหประหารแกภกิ ษุ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังประหาร
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ประหารแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑
[๓๖๕] ภิกษุโกรธ ขัดใจ เงื้อหอกคือฝามือแกภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังเงื้อ
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เงื้อแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๖๖] ภิกษุกําจัดภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังกําจัด
เปนทุกกฏในประโยค ๑ กําจัดแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๖๗] ภิกษุแกลงกอความรําคาญแกภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังกอ เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ กอแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๖๘] เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดบาดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ภิกษุ
ยืนแอบฟง ตองอาบัติ ๒ คือ เดินไปดวยตั้งใจวาจักฟง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ยืนที่ใดไดยิน
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๖๙] ภิกษุใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ถึงธรรมคือความบนวาในภายหลัง
ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังบนวา เปนทุกกฏในประโยค ๑ บนวาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.

[๓๗๐] เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ ภิกษุไมใหฉันทะ แลวลุกจาก
อาสนะหลีกไปเสีย ตองอาบัติ ๒ คือ เมื่อยังไมละหัตถบาสแหงบริษัท ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ละแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๗๑] ภิกษุกับสงฆผูพรอมเพียงกัน ใหจีวร แลวภายหลังถึงธรรมคือ ความบนวา
ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังบนวา เปนทุกกฏในประโยค ๑ บนวาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๗๒] ภิกษุรูอยู นอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพือ่ บุคคล ตองอาบัติ ๒
คือ กําลังนอมมา เปนทุกกฏในประโยค ๑ นอมมาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
สหธรรมิกวรรคที่ ๘ จบ
---------------ราชวรรคที่ ๙
[๓๗๓] ภิกษุไมไดรับบอกกอน เขาไปสูภายในพระตําหนักหลวง ตองอาบัติ ๒ คือ
กาวเทาที่ ๑ ลวงธรณีประตู ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กาวเทาที่ ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๗๔] ภิกษุเก็บรัตนะ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังเก็บ เปนทุกกฏในประโยค ๑ เก็บ
แลว ตองอาบัตปิ าจิตตีย ๑.
[๓๗๕] ภิกษุไมบอกลาภิกษุที่มีอยู แลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล ตองอาบัติ ๒ คือ
เขาไปสูที่ลอมเลย ๑ กาว ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เลย ๒ กาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๗๖] ภิกษุใหทํากลองเข็ม แลวดวยกระดูกก็ดี แลวดวยงาก็ดี แลวดวยเขาก็ดี
ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทําเปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๗๗] ภิกษุใหทําเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เกินประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๗๘] ภิกษุใหทําเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เปนของหุมนุน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๗๙] ภิกษุใหทําผาสําหรับปูนั่ง เกินประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๘๐] ภิกษุใหทําผาปดฝ เกินประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ ใหทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๘๑] ภิกษุใหทําผาอาบน้ําฝน เกินประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๓๘๒] ถามวา ภิกษุใหทําจีวรมีประมาณเทาจีวรพระสุคตตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุใหทําจีวร มีประมาณเทาจีวรพระสุคต ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใหทํา
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหทําแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
ภิกษุใหทําจีวรมีประมาณเทาจีวรพระสุคต ตองอาบัติ ๒ เหลานี้
ราชวรรคที่ ๙ จบ
ขุททกสิกขาบท จบ

---------------คําถามและคําตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ
สิกขาบทที่ ๑
[๓๘๓] ถามวา ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือ
ของตน จากมือของภิกษุณีมิใชญาติ แลวฉันตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน จาก
มือของภิกษุณีมิใชญาติ แลวฉันตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยมุงจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน ๑.
ภิกษุเขาไปสูละแวกบาน รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดีดวยมือของตน จากมือของ
ภิกษุณีมิใชญาติแลวฉัน ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.
สิกขาบทที่ ๒
[๓๘๔] ภิกษุไมหามภิกษุณีผูยืนสั่งเสียอยู แลวฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยมุงจัก
ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน ๑.
สิกขาบทที่ ๓
[๓๘๕] ภิกษุรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในสกุลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ ดวยมือ
ของตนมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยมุงจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
ทุกๆ คํากลืน ๑.
สิกขาบทที่ ๔
[๓๘๖] ถามวา ภิกษุรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ใน
เสนาสนะปา ดวยมือของตน ในวัดที่อยูแลวฉัน ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ในเสนาสนะ
ปา ดวยมือของตน ในวัดที่อยูแลวฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับดวยมุงจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน ๑.
ภิกษุรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอนในเสนาสนะปา ดวย
มือของตน ในวัดที่อยูแลวฉัน ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.
ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท จบ
---------------คําถามและคําตอบในเสขิยกัณฑ
วรรคที่ ๑
[๓๘๗] ถามวา ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นุงผาเลื้อยหนา หรือเลือ้ ยหลัง ตอง
อาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นุงผาเลื้อยหนา หรือเลื้อยหลัง ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นุงผาเลื้อยหนา หรือเลือ้ ยหลัง ตองอาบัติตัวหนึ่งนี้.

[๓๘๘] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ หมผาเลื้อยหนา หรือเลื้อยหลัง ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๓๘๙] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เปดกาย เดินไปในละแวกบาน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๓๙๐] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เปดกาย นั่งในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๓๙๑] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ คะนองมือ หรือเทาไปในละแวกบาน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๓๙๒] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ คะนองมือ หรือเทานั่งในละแวกบาน ตอง
อาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๓๙๓] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แลดูในที่นั้นๆ ไปในละแวกบาน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๓๙๔] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แลดูในที่นั้นๆ นั่งในละแวกบาน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๓๙๕] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินเวิกผาไปในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๓๙๖] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งเวิกผาในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ
ทุกกฏ.
วรรคที่ ๑ จบ
---------------วรรคที่ ๒
[๓๙๗] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินหัวเราะไปในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๓๙๘] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งหัวเราะในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๓๙๙] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินพูดเสียงดังลั่นไปในละแวกบาน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๐๐] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งพูดเสียงดังในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๐๑] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินโคลงกายไปในละแวกบาน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๐๒] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งโคลงกายในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๐๓] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินไกวแขนไปในละแวกบาน ตองอาบัติ

ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๐๔] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งไกวแขนในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๐๕] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๐๖] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
วรรคที่ ๒ จบ
---------------วรรคที่ ๓
[๔๐๗] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินค้ํากายไปในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๐๘] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งค้ํากายในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ
ทุกกฏ.
[๔๐๙] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินคลุมศีรษะไปในละแวกบาน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๑๐] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งคลุมศีรษะในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๑๑] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินกระโหยงเทาไปในละแวกบาน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๑๒] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งรัดเขาในละแวกบาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ
ทุกกฏ.
[๔๑๓] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบิณฑบาตโดยไมเคารพ ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๑๔] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แลดูในที่นั้นๆ รับบิณฑบาต ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๑๕] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับแตแกงมาก ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๑๖] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบิณฑบาตจนพูนบาตร ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ
ทุกกฏ.
วรรคที่ ๓ จบ
---------------วรรคที่ ๔
[๔๑๗] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันบิณฑบาตโดยไมเคารพ ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.

[๔๑๘] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แลดูในที่นั้นๆ ฉันบิณฑบาต ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๑๙] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันบิณฑบาตใหแหวงในที่นั้นๆ ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๒๐] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันแตแกงมาก ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๒๑] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันบิณฑบาตขยุมแตยอดลงไป ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๒๒] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ กลบแกงหรือกับดวยขาวสุก ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๒๓] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ไมอาพาธ ขอแกงก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อประโยชน
แกตนมาฉัน ตองอาบัติตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.
[๔๒๔] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ มุง จะยกโทษ แลดูบาตรของภิกษุอื่น ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๒๕] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ทําคําขาวใหใหญ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๒๖] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ทําคําขาวใหยาว ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
วรรคที่ ๔ จบ
---------------วรรคที่ ๕
[๔๒๗] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เมือ่ คําขาวยังไมถึงปากอาปากไวทา ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๒๘] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ สอดมือทั้งหมดเขาในปาก ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๒๙] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ พูดทั้งคําขาวมีอยูในปาก ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ
ทุกกฏ.
[๔๓๐] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันเดาะคําขาว ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๓๑] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันกัดคําขาว ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๓๒] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันทํากระพุงแกมใหตุย ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ
ทุกกฏ.
[๔๓๓] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันสลัดมือ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๓๔] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันโปรยเมล็ดขาว ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๓๕] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันแลบลิ้น ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๓๖] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันดังจั๊บๆ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
วรรคที่ ๕ จบ
----------------

วรรคที่ ๖
[๔๓๗] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันดังซูดๆ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๓๘] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันเลียมือ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๓๙] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันขอดบาตร ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๔๐] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันเลียริมฝปาก ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๔๑] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๔๒] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวในละแวกบาน ตอง
อาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๔๓] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีรมในมือ ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๔๔] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีไมพลองในมือ ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๔๕] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีศัตราในมือ ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๔๖] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลมีอาวุธในมือ ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
วรรคที่ ๖ จบ
---------------วรรคที่ ๗
[๔๔๗] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลสวมเขียงเทา ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๔๘] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลสวมรองเทา ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๔๙] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลไปในยาน ตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ทุกกฏ.
[๔๕๐] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนที่นอน ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๕๑] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๕๒] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูโพกศีรษะ ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๕๓] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูคลุมศีรษะ ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.

[๔๕๔] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งอยูท ี่แผนดินแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งบน
อาสนะ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๕๕] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งบนอาสนะต่ําแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งบน
อาสนะสูง ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๕๖] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ยืนอยู แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยู ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๕๗] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินไปขางหลัง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดินไป
ขางหนา ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๕๘] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินไปนอกทาง แสดงธรรมแกบุคคลผูเดินไป
ในทาง ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๕๙] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ยืนถายอุจจาระ หรือ ปสสาวะ ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
[๔๖๐] ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงบน
ของเขียวสด ตองอาบัติตัวหนึง่ คือ ทุกกฏ.
[๔๖๑] ถามวา ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลง
ในน้ํา ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงในน้ํา ตอง
อาบัติตัวหนึ่งนี้.
วรรคที่ ๗ จบ
เสขิยวัตร ๗๕ สิกขาบท จบ
กตาปตติวารที่ ๒ จบ
---------------วิปตติวารที่ ๓
[๔๖๒] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔
อยาง?
ตอบวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ อยาง คือ
บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวิบัติ ...
ถามวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔ อยาง?
ตอบวา อาบัติของภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา จัดเปนวิบัติอันหนึ่ง คือ อาจารวิบัติ บรรดาวิบัติ ๔ อยาง.
วิปตติวารที่ ๓ จบ

---------------สังคหิตวารที่ ๔
[๔๖๓] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร
บรรดาอาบัติ ๗ กอง?
ตอบวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยอาบัติ ๓ กอง บรรดาอาบัติ
๗ กอง คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติ
ทุกกฏ ...
ถามวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดาอาบัติ ๗ กอง?
ตอบวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๑ คือ กองอาบัติทุกกฏ บรรดาอาบัติ ๗ กอง.
สังคหิตวารที่ ๔ จบ
---------------สมุฏฐานวารที่ ๕
[๔๖๔] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดา
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๕?
ตอบวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐาน
แหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
ถามวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา เกิดขึ้นดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?
ตอบวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต
มิใชวาจา.
สมุฏฐานวารที่ ๕ จบ
---------------อธิกรณวารที่ ๖
[๔๖๕] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม เปนอธิกรณไหน บรรดาอธิกรณ ๔?
ตอบวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ...
ถามวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา เปนอธิกรณไหน บรรดาอธิกรณ ๔?
ตอบวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
อธิกรณวารที่ ๖ จบ
----------------

สมถวารที่ ๗
[๔๖๖] ถามวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดา
สมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติของภิกษุผูเสพเมถุนธรรม ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง บรรดาสมถะ ๗
คือ บางที ดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางที ดวยสัมมุขาวินยั กับติณวัต*ถารกะ ๑ ...
ถามวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินยั ๑ ดวยปฏิญญาต*กรณะ ๑ บางที ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
สมถวารที่ ๗ จบ
---------------สมุจจัยวารที่ ๘
[๔๖๗] ถามวา ภิกษุผูเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุผูเสพเมถุนธรรมตองอาบัติ ๓ ตัว คือ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่ไมถูก
สัตวกัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในเสรีระที่ถูกสัตวกัดแลวโดยมาก ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ๑ สอดองคกําเนิดเขาไปในปากที่อา มิไดถูกตอง ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
ภิกษุเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
ถ. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔ อยาง? สงเคราะหดวยกอง
อาบัติเทาไร บรรดาอาบัติ ๗ กอง? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?
เปนอธิกรณไหน บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ อยาง คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือบางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ ...
ถ. ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงในน้ํา
ตองอาบัติเทาไร?
ต. ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงในน้ํา
ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือทุกกฏ.

ภิกษุอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะลงในน้ํา ตอง
อาบัติตัวหนึ่งนี้.
ถ. อาบัตินั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร
บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? เปนอธิกรณไหน
บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ต. อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติอยางหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คือ อาจารวิบัติ สงเคราะหดวย
กองอาบัติหนึ่ง บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ ดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต มิใช
วาจา. จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวย
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
สมุจจัยวาร ที่ ๘ จบ
๘ วารนี้ พระธรรมสังคีติกาจารยเขียนไว สําหรับสวดเทานั้น ฯ
หัวขอประจําวาร
[๔๖๘] กัตถปญญัติวาร ๑ กตาปตติวาร ๑ วิปตติวาร ๑ สังคหิตวาร ๑ สมุฏฐาน*วาร ๑ อธิกรณวาร ๑ สมถวาร ๑ สมุจจยวาร ๑.
---------------กัตถปญญัติวารที่ ๑
คําถามและคําตอบในปาราชิก ๔ สิกขาบท
[๔๖๙] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่อง
อะไร? ใครนํามา? เปนตน.
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑
ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระสุทิน กลันทบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องพระสุทิน กลันทบุตร เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา.
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ อนุปนนบัญญัติไมมี ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น.
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.

ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอุภโตบัญญัติ.
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้นจัดเขาในอุเทศไหน นับ
เนื่องในอุเทศไหน?
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. มาสูอเุ ทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๒.
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. เปนศีลวิบัติ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. เปนอาบัติกองปาราชิก.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ นั้น เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
ถ. ใครนํามา?
ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบๆ กันมา.
รายนามพระเถระผูทรงพระวินัย
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ รวมเปน
หาทั้งพระโมคคัลลีบุตร นําพระวินัยมาในทวีปชื่อวาชมพูมีสิริ. แตนั้น พระเถระ
ผูประเสริฐ มีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑ พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑
พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐมีปญญามากเหลานี้ รูพระวินัย ฉลาดในมรรคา
ไดประกาศพระวินัยปฏกไวในเกาะตามพปณณิ.
---------------คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒
[๔๗๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัยคือถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระธนิยะ กุมภการบุตร.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระธนิยะ กุมภการบุตร ถือเอาไมของหลวงซึ่งไมไดรับพระราชทาน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางที

เกิดแตกาย วาจา และจิต.
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๓
[๔๗๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัยคือแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปปลงชีวิตกันและกัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางที
เกิดแตกาย วาจา และจิต.
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๔
[๔๗๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัยคือ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมี ไมเปน
จริง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกฝง แมน้ําวัคคุมุทา กลาวสรรเสริญอุตตริมนุสสธรรมของกัน
และกันแกพวกคฤหัสถ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางที
เกิดแตกาย วาจา และจิต.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท
[๔๗๓] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปจจัยคือพยายามปลอยอสุจิ ณ ที่ไหน ทรงปรารภใคร เพราะเรือ่ ง
อะไร ... ใครนํามา.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑
ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัยคือ พยายามปลอยอสุจิ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภทานพระเสยยสกะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระเสยยสกะ พยายามปลอยอสุจิ.
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญัติไมมี ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น.
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๕ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้นจัดเขาในอุเทศไหน?
นับเนื่องในอุเทศไหน?
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๓.
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. เปนศีลวิบัติ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. เปนอาบัติกองสังฆาทิเสส.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น เกิดดวยสมุฏฐาน
เทาไร?
ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
ถ. ใครนํามา?
ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบๆ กันมา.
รายนามพระเถระผูทรงพระวินัย
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ รวมเปนหา
ทั้งพระโมคคัลลีบุตร นําพระวินัยมาในทวีป ชื่อวาชมพูมีสิริ. แตนั้น พระเถระผู
ประเสริฐ ผูมีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑ พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑
พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐ มีปญญามากเหลานี้ รูพระวินัยฉลาดในมรรคา
ไดประกาศพระวินัยปฏกไวในเกาะตามพปณณิ.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
[๔๗๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัยคือถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม ณ

ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีถึงความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
[๔๗๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัยคือพูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีพูดเคาะมาตุคาม ดวยวาจาชั่วหยาบ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ
บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางทีเกิดแตกาย วาจา
และจิต.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔
[๔๗๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานัก
มาตุคาม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายี กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕
[๔๗๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภทานพระอุทายี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระอุทายีถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต
บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตวาจากับจิต
มิใชกาย บางทีเกิดแตกายวาจาและจิต.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
[๔๗๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ เมืองอาฬวี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองอาฬวี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
[๔๗๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ใหทําวิหารใหญ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะแผวถางพื้นที่วิหาร ไดสั่งใหตัดตนไมที่เขาสมมติวา
เปนเจดียตนหนึ่ง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
[๔๘๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือความกําจัดภิกษุ ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก
อันหามูลมิได ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะและพระภุมมชกะ ตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร
ดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙
[๔๘๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปน
เรื่องอืน่ ใหเปนเพียงเลส ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมอันมีโทษถึงปาราชิก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระเมตติยะและพระภุมมชกะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระเมตติยะ และพระภุมมชกะถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณ
อันเปนเรื่องอืน่ ใหเปนเพียงเลส ตามกําจัดทานพระทัพพมัลลบุตร ดวยธรรมอันมีโทษถึง
ปาราชิก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐
[๔๘๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุผูทําลายสงฆไมสละกรรมเพราะสวด
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภพระเทวทัต.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่พระเทวทัตตเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ ผูพรอมเพรียงกัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๑
[๔๘๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ผูไม
สละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปไดประพฤติตาม เขาพวกพระเทวทัตผูตะเกียกตะกาย
เพื่อทําลายสงฆ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแกกาย วาจา และจิต.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๒
[๔๘๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุผูวา ยาก ไมสละกรรมเพราะสวด
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครโกสัมพี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภทานพระฉันนะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ทานพระฉันนะ อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดทําตน
ใหเปนผูอันใครๆ วากลาวไมได.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓
[๔๘๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือภิกษุผูประทุษรายสกุล ไมสละกรรมเพราะ
สวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุพวกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุพวกพระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะถูกสงฆลงปพพาชนียกรรม
แลวกลับหาวา ภิกษุทั้งหลายถึงความพอใจ ถึงความขัดเคือง ถึงความหลง ถึงความกลัว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
คือเกิดแตกาย วาจา และจิต ...
คําถามและคําตอบในเสขิยวัตร
[๔๘๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติทุกกฏเพราะปจจัย คืออาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระหรือปสสาวะ
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภพระฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องพระฉัพพัคคีย ถายอุจจาระบาง ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง
ลงในน้ํา.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
กัตถปญญัติวาร ที่ ๑ จบ
---------------กตาปตติวารที่ ๒
คําถามและคําตอบอาบัติในปาราชิกกัณฑ
[๔๘๗] ถามวา เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณี ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณี ตองอาบัติ ๔ คือ เสพ
เมถุนธรรมในสรีระที่สัตวมิไดกัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวกัดแลว
โดยมาก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ สอดองคกําเนิดเขาในปากที่อา มิไดถูกตอง ตองอาบัติทุกกฏ ๑
เปนปาจิตตียในเพราะทอนยางกลม ๑ เพราะปจจัยคือเสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณี ตองอาบัติ
๔ เหลานี้.
[๔๘๘] ถามวา เพราะปจจัย คือ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให ภิกษุและภิกษุณี
ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ
๓ คือ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให เปนสวนแหงโจรกรรมมีราคา ๕ มาสก หรือเกินกวา ๕
มาสก ตองอาบัติปาราชิก ๑ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให เปนสวนแหงโจรกรรม มีราคา
เกินกวา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๕ มาสก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิได
ให เปนสวนหนึ่งแหงโจรกรรม มีราคา ๑ มาสก หรือหยอนกวา ๑ มาสก ตองอาบัติทุกกฏ ๑
เพราะปจจัย คือ ถือเอาทรัพยอันเจาของมิไดให ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
[๔๘๙] ถามวา เพราะปจจัย คือแกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต ภิกษุและภิกษุณีตอง
อาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ
๓ คือ ขุดบอเจาะจงมนุษยวาจักตกลงตาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อตกแลวทุกขเวทนาเกิดขึ้น
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตาย ตองอาบัติปาราชิก ๑ เพราะปจจัย คือ แกลงพรากกายมนุษยจากชีวิต
ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
[๔๙๐] ถามวา เพราะปจจัย คือ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรม อันไมมี ไมเปนจริง
ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมี ไมเปนจริง ภิกษุ
และภิกษุณีตองอาบัติ ๓ คือ ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา กลาวอวด

อุตตริมนุสสธรรม อันไมมี ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก ๑ กลาววา ภิกษุใดอยูในวิหารของ
ทาน ภิกษุนั้นเปนพระอรหันต เมื่อผูฟงเขาใจความ ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เมื่อไมเขาใจความ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะปจจัย คือ กลาวอวดอุตตริมนุสสธรรมอันไมมี ไมเปนจริง ภิกษุ
และภิกษุณีตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสสกัณฑ
[๔๙๑] ถามวา เพราะปจจัย คือ พยายามปลอยอสุจิ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ พยายามปลอยอสุจิ ภิกษุตองอาบัติ ๓ คือ ตั้งใจพยายาม
อสุจิเคลื่อน ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตั้งใจพยายาม แตอสุจิไมเคลื่อน ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑
เปนทุกกฏในประโยค ๑.
[๔๙๒] เพราะปจจัย คือ ถึงความเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ ๕
คือ ภิกษุณีมีความกําหนัด ยินดีในการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา หรือเหนือหัวเขาขึ้นไป
ของบุรุษบุคคลผูมีความกําหนัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุจับตองกายดวยกาย ตองอาบัติสังฆา*ทิเสส ๑ เอากายถูกตองของเนื่องดวยกายตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เอาของเนื่องดวยกายถูกตองของ
เนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เปนปาจิตตียในเพราะจี้ดวยนิ้วมือ ๑ เพราะปจจัย คือ ถึงความ
เคลาคลึงดวยกาย ตองอาบัติ ๕ เหลานี้.
[๔๙๓] เพราะปจจัย คือ พูดเคาะมาตุคามดวยวาจาชั่วหยาบ ภิกษุตองอาบัติ ๓ คือ
พูดชมก็ดี พูดติก็ดี พาดพิงวัจจมรรค ปสสาวมรรค ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ พูดชมก็ดี พูด
ติก็ดี พาดพิงอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหัวเขาขึ้นไป เวนวัจจมรรค ปสสาวมรรค ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ๑ พูดชมก็ดี พูดติก็ดี พาดพิงของเนื่องดวยกาย ตองอาบัตทิ ุกกฏ ๑.
[๔๙๔] เพราะปจจัย คือ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม ภิกษุตองอาบัติ ๓ คือ
กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ กลาวคุณแหงการ
บําเรอตนดวยกาม ในสํานักบัณเฑาะก ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ กลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกาม
ในสํานักดิรัจฉาน ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๔๙๕] เพราะปจจัย คือ ถึงความเปนผูเที่ยวชักสื่อ ภิกษุตอ งอาบัติ ๓ คือ รับคํา
นําไปบอก กลับมาบอก ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ รับคํา นําไปบอก แตไมกลับมาบอก ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ๑ รับคํา แตไมนําไปบอก และไมกลับมาบอก ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๔๙๖] เพราะปจจัย คือ ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ตองอาบัติ ๓ คือ ใหทํา
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เมื่อกอนดินนั้น
มาแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๔๙๗] เพราะปจจัย คือ ใหทําวิหารใหญ ตองอาบัติ ๓ คือ ใหทําเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อกอนดินอีกกอนหนึ่งยังไมมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เมื่อกอนดินนั้นมาแลว ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๔๙๘] เพราะปจจัย คือ ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก อันหามูลมิได
ตองอาบัติ ๓ คือ ไมใหทําโอกาสประสงคจะใหเคลื่อน โจทตองอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส

๑ ใหทําโอกาสประสงคจะดา โจท ตองอาบัติโอมสวาท ๑.
[๔๙๙] เพราะปจจัย คือ ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปนเรื่องอืน่ ใหเปน
เพียงเลศ ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก ตองอาบัติ ๓ คือ ไมใหทําโอกาส ประสงค
จะใหเคลื่อน โจท ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กับสังฆาทิเสส ๑ ใหทําโอกาสประสงคจะดา โจท ตอง
อาบัติโอมสวาท ๑.
[๕๐๐] เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ภิกษุผู
ทําลายสงฆ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบ
กรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๕๐๑] เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ภิกษุผู
ประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง
เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๕๐๒] เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ภิกษุผูวา
ยาก ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรม
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๕๐๓] เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ภิกษุผู
ประทุษรายสกุล ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ...
[๕๐๔] ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ
บวนเขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะ
ลงในน้ํา ภิกษุตองอาบัติตัวหนึ่งนี้.
กตาปตติวาร ที่ ๒ จบ
---------------วิปตติวารที่ ๓
[๕๐๕] ถามวา อาบัติเพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดา
วิบัติ ๔?
ตอบวา อาบัติเพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรมจัดเปนวิบตั ิ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ
บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวิบัติ ...
ถามวา อาบัติเพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?
ตอบวา อาบัติเพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา จัดเปนวิบัติอยางหนึง่ คือ อาจารวิบตั ิ บรรดวิบัติ ๔.

วิปตติวารที่ ๓ จบ
---------------สังคหิตวารที่ ๔
[๕๐๖] ถามวา อาบัติเพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยกองอาบัติ
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?
ตอบวา อาบัติเพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดา
กองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติ
ปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ ...
ถามวา อาบัติเพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสวะ
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?
ตอบวา อาบัติเพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ
หรือบวนเขฬะลงในน้ํา สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๑ คือ ดวยกองอาบัติทุกกฏ บรรดากอง
อาบัติ ๗.
สังคหิตวาร ที่ ๔ จบ
---------------สมุฏฐานวารที่ ๕
[๕๐๗] ถามวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานอยางหนึ่ง บรรดา
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ...
ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ
บวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ
บวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานอยางหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแต
กายกับจิต มิใชวาจา.
สมุฏฐานวาร ที่ ๕ จบ
---------------อธิกรณวารที่ ๖
[๕๐๘] ถามวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติจัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา
อธิกรณ ๔?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติจัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดา
อธิกรณ ๔ ...
ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ
บวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติจัดเปนอธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔?

ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา อาบัติจัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
อธิกรณวาร ที่ ๖ จบ
---------------สมถวาร ที่ ๗
[๕๐๙] ถามวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม อาบัติระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ
๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินยั กับติณวัตถารกะ
๑ ...
ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ
บวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ
บวนเขฬะลงในน้ํา อาบัติระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวย
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
สมถวารที่ ๗ จบ
---------------สมุจจยวาร ที่ ๘
[๕๑๐] ถามวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ ๔ คือ เสพ
เมถุนธรรมในสรีระที่สัตวมิไดกัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ เสพเมถุนธรรมในสรีระที่สัตวกัดแลว
โดยมาก ตองอาบัติลถุลัจจัย ๑ สอดองคกําเนิดเขาไปในปากที่อามิไดถูกตอง ตองอาบัติทุกกฏ ๑
เปนปาจิตตียในเพราะทอนยาง ๑
เพราะปจจัย คือ เสพเมถุนธรรม ภิกษุและภิกษุณีตองอาบัติ ๔ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติ
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? เปน
อธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต มิใช
วาจา.
เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.

ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ
๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑ ...
ถามวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ
บวนเขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือ
บวนเขฬะลงในน้ํา ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ทุกกฏ.
เพราะปจจัย คือ อาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ หรือปสสาวะ หรือบวนเขฬะ
ลงในน้ํา ตองอาบัติตัวหนึ่งนี้.
ถามวา อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร
บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? เปนอธิกรณ
อะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัตินั้น จัดเปนวิบัติ ๑ คือ อาจารวิบัติ บรรดาวิบัติ ๔.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๑ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ ดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต มิใช
วาจา.
เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาต*กรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
สมุจจยวารที่ ๘ จบ
ปจจยวาร ๘ จบ
มหาวิภังค ๑๖ มหาวาร จบ
---------ภิกขุนีวิภังค ๑๖ มหาวาร
กัตถปญญัติวารที่ ๑
ปาราชิกกัณฑ
[๕๑๑] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แกภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่องอะไร?
ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทส*บัญญัติ สาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติหรือ? บรรดาปาติโมก*ขุทเทศ ๔ ปาราชิกชิกขาบทที่ ๕ นั้น จัดเขาในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสูอุเทศ
โดยอุเทศที่เทาไร? บรรดาวิบัติ ๔ จัดเปนวิบัติอยางไหน? บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกอง
ไหน? บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร? บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณ
ไหน? บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเปนวินัย?
ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเปนอภิวนิ ัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเปนปาติ-

*โมกข ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเปนอธิปาติโมกข อะไรเปนวิบัติ? อะไรเปนสมบัติ?
อะไรเปนขอปฏิบัติ? พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แกภิกษุณีทั้งหลาย เพราะ
ทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว? ปาราชิก
สิกขาบทที่ ๕ นั้น ตั้งอยูในใคร? พวกไหนยอมทรงไว? เปนถอยคําของใคร? ใครนํามา?
ปาราชิกกัณฑ
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕
[๕๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แกภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทา มีความกําหนัด ยินดีในการเคลาคลึงดวยกาย
ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด.
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมีในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น.
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.
บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น จัดเขาในอุเทศไหน? นับเนื่อง
ในอุเทศไหน?
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๒.
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. เปนศีลวิบัติ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. เปนกองอาบัติปาราชิก.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น เกิดขึ้นดวยสมุฏฐาน
เทาไร?
ต. เกิดขึ้นดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย กับจิต มิใชวาจา.

ถ. บรรดาอธิกรณ ๔ เปนอธิกรณอะไร?
ต. เปนอาปตตาธิกรณ.
ถ. บรรดาสมถะ ๗ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. ระงับดวยสมถะ ๒ คือสัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑.
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเปนวินัย? อะไรเปนอภิวินัย?
ต. พระบัญญัติเปนวินัย การจําแนกเปนอภิวินัย.
ถ. ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น อะไรเปนปาติโมกข? ในปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น
อะไรเปนอธิปาติโมกข?
ต. พระบัญญัติเปนปาติโมกข การจําแนกเปนอธิปาติโมกข.
ถ. อะไรเปนวิบัติ?
ต. ความไมสังวรเปนวิบัติ.
ถ. อะไรเปนสมบัติ?
ต. ความสังวรเปนสมบัติ.
ถ. อะไรเปนขอปฏิบัติ?
ต. ขอที่ภิกษุณีสมาทานอาปาณโกฏิกศีลตลอดชีวิตวา จักไมทํากรรมเห็นปานนี้ แลว
ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย เปนขอปฏิบัติ.
ถ. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แกภิกษุณีทั้งหลาย ทรงอาศัย
อํานาจประโยชนเทาไร?
ต. พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ แกภิกษุณีทั้งหลาย เพราะทรง
อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมภิกษุณีผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุณี ผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจะบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความดํารงมั่นแหงพระสัท*ธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะห พระวินัย ๑.
ถ. พวกไหนศึกษา?
ต. ภิกษุณีเปนเสกขะและเปนกัลยาณปุถุชนศึกษา.
ถ. พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแลว?
ต. ภิกษุณีผูอรหันตมีสิกขาอันศึกษาแลว.
ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ นั้น ตั้งอยูในใคร?
ต. ตั้งอยูในภิกษุณีผูใครตอการศึกษา.
ถ. พวกไหนยอมทรงไว?
ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๕ ยอมเปนไปแกภิกษุณีเหลาใด ภิกษุณีเหลานั้นยอมทรงไว.
ถ. เปนถอยคําของใคร?
ต. เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.

ถ. ใครนํามา?
ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบๆ กันมา.
รายนามพระเถระผูทรงพระวินัย
พระเถระเหลานี้ คือ พระอุบาลี พระทาสกะ พระโสณกะ พระสิคควะ
รวมเปนหาทั้งพระโมคคัลลีบุตร นําพระวินัยมาในทวีปชื่อวาชมพูมีสิริ.
แตนั้น พระเถระผูประเสริฐมีปญญามากเหลานี้ คือ พระมหินทะ ๑
พระอิฏฏิยะ ๑ พระอุตติยะ ๑ พระสัมพละ ๑ ... พระเถระผูประเสริฐ ผูมี
ปญญามากเหลานี้ รูพระวินยั ฉลาดในมรรคา ไดประกาศพระวินัยปฎก
ไวในเกาะตามพปณณิ.
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๖
[๕๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๖ แกภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารูอยูวา ภิกษุณีตองปาราชิกธรรม ไมโจทดวยตนเอง
ไมบอกแกคณะ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ
เกิดแตกาย วาจา และจิต.
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๗
[๕๑๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๗ แกภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ประพฤติตามพระอริฏฐะ ผูเคยเปนคนฆาแรง ถูก
สงฆผูพรอมเพรียงกันยกวัตร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
คําถามและคําตอบในปาราชิกสิกขาบทที่ ๘
[๕๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ ๘ แกภิกษุณีทั้งหลาย ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียทําวัตถุที่ ๘ ใหบริบูรณ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
ปาราชิก ๘ สิกขาบท จบ
---------------หัวขอประจํากัณฑ
[๕๑๖] พระมหาวีระทรงบัญญัติปาราชิกอันเปนวัตถุแหงการขาดอยางไมตองสงสัย คือ
เมถุน ๑ อทินนาทาน ๑ มนุสสวิคคหะ ๑ อุตตริมนุสสธรรม ๑ กายสังสัคคะ ๑ ปกปด ๑
สงฆยกวัตร ๑ วัตถุที่แปด ๑ ฯ
---------------สังฆาทิเสสกัณฑ
คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสส ๑๐ สิกขาบท
[๕๑๗] พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุณีผูกลาวใหราย กอคดี ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่อง
อะไร? ... ใครนํามา?
สังฆาทิเสสสิกขาบท ที่ ๑
[๕๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสสิกขาบท ที่ ๑ แกภิกษุณีผูกลาวใหราย กอคดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากลาวใหรายอยู.
ถ. ในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมีในสังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น.
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?

ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ นั้น จัดเขาในอุเทศไหน?
นับเนื่องในอุเทศไหน?
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๓.
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. เปนศีลวิบตั ิ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. เปนกองอาบัติสังฆาทิเสส.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกาย
วาจา และจิต ...
ถ. ใครนํามา?
ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบๆ กันมา ...
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒
[๕๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสแกภิกษุณีผูรับหญิงโจรใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารับหญิงโจรใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๓
[๕๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูไปสูละแวกบานแตผูเดียว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งไปสูละแวกบานแตผูเดียว.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย

สมุฏฐานอันหนึ่ง (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๔
[๕๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับภิกษุณี
ผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน ใหเขาหมู
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับ
ภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลวตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน ใหเขาหมู.
มีบญ
ั ญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๕
[๕๒๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูพอใจรับของเคี้ยวก็ตาม ของฉันก็ตาม จากมือ
ของบุรุษบุคคลผูพอใจ ดวยมือของตนแลวฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทาพอใจรับอามิสจากมือของบุรุษบุคคลผูพอใจ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท) ฯ
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๖
[๕๒๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูกลาววา แมเจา บุรุษบุคคลนั้นมีความพอใจก็ตาม
ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิดเจาขา
บุรุษบุคคลนั้นจะถวายสิ่งใด เปนของเคี้ยว หรือของฉันก็ตาม แกแมเจา ขอแมเจาจงรับประเคน
ของสิ่งนั้น ดวยมือของตน แลวเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้ แลวสงไป ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุรูปหนึ่ง กลาววา แมเจา บุรุษบุคคลนั้นมีความพอใจก็ตาม
ไมมีความพอใจก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาขา
บุรุษบุคคลนั้นจะถวายสิ่งใด เปนของเคี้ยว หรือของฉันก็ตาม แกแมเจา ขอแมเจาจงรับ
ประเคนของสิ่งนั้น ดวยมือของตน แลวเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้ แลวสงไป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๗
[๕๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูโกรธ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน
ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุจัณฑกาลีโกรธขัดใจ ไดกลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืน
พระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘
[๕๒๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุผูถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรือ่ งหนึ่ง โกรธ ไม
สละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรื่องหนึ่งแลว โกรธ ขัดใจ
ไดกลาวอยางนี้วา พวกภิกษุณีถึงความพอใจ ถึงความขัดเคือง ถึงความหลง และถึงความกลัว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๙
[๕๒๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีทั้งหลายผูคลุกคลี ไมสละกรรม เพราะสวด
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปคลุกคลีกันอยู.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๐
[๕๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส แกภิกษุณีผูสงไปดวยสั่งวา แมเจาทั้งหลาย ขอทาน
ทั้งหลายจงอยูค ลุกคลีกันเถิด อยาอยูตางหากกันเลย ไมสละวัตถุ เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓
จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาสงไปดวยสั่งวา แมเจาทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย
จงอยูคลุกคลีกนั เถิด อยาอยูตางหากกันเลย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
สังฆาทิเสส ๑๐ สิกขาบท จบ
---------------หัวขอประจํากัณฑ
[๕๒๘] กลาวใหราย ๑ รับนางโจรใหบวช ๑ ละแวกบาน ๑ ถูกสงฆยกวัตร ๑
ของเคี้ยว ๑ ทําอะไรแกแมเจาได ๑ โกรธ ๑ อธิกรณเรื่องอื่น ๑ คลุกคลี ๑ สงไป ๑ สังฆา
ทิเสสเหลานั้นรวมเปน ๑๐ สิกขาบท.
---------------นิสสัคคิยปาจิตตียกัณฑ
คําถามและคําตอบในนิสสคคิยปาจิตตีย ๑๒ สิกขาบท
[๕๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูทําการสั่งสมบาตร ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียไดทําการสั่งสมบาตร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท).
[๕๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูอธิษฐานอกาลจีวรวาเปนกาลจีวรแลวใหแจกกัน
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาอธิษฐานอกาลจีวรวาเปนกาลจีวรแลวใหแจกกัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแลวชิงเอาไป ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแลวชิงเอาไป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูขอของอยางอืน่ แลวขอของอยางอื่นอีก ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาขอของอยางอื่นแลว ขอของอยางอื่นอีก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหจายของอยางอื่น แลวใหจา ยของอยางอื่นอีก
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาใหจายของอยางอื่น แลวใหจายของอยางอื่นอีก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหจายของอยางอื่นดวยบริขารของสงฆ ที่เขา
ถวายไวเพือ่ ประโยชนอยางอืน่ เจาะจงของอยางอื่น ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใหจายของอื่น ดวยบริขารของสงฆ ที่เขาถวายไว
เพื่อประโยชนอยางอื่น เจาะจงของอยางอื่น.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหจายของอยางอื่น ดวยบริขารของสงฆที่เขา
ถวายไวเพือ่ ประโยชนอยางอืน่ เจาะจงของอยางอื่น ที่ขอมาเอง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใหจายของอยางอื่น ดวยบริขารของสงฆที่เขาถวายไว
เพื่อประโยชนอยางอื่น เจาะจงของอยางอื่น ที่ขอมาเอง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๓๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหจายของอยางอื่น ดวยบริขารของคนหมูมาก
ที่เขาถวายไวเพื่อประโยชนอยางอื่น เจาะจงของอยางอื่น ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใหจายของอื่น ดวยบริขารของคนหมูมาก ที่เขาถวาย
ไวเพื่อประโยชนอยางอื่น เจาะจงของอยางอืน่ .

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๓๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหจายของอืน่ ดวยบริขารของคนหมูมากที่เขา
ถวายไวเพือ่ ประโยชนอยางอืน่ เจาะจงของอยางอื่น ที่ขอมาเอง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใหจายของอยางอื่น ดวยบริขารของคนหมูมากที่เขา
ถวายไวเพือ่ ประโยชนอยางอืน่ เจาะจงของอยางอื่น ที่ขอมาเอง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๓๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหจายของอืน่ ดวยบริขารของบุคคล ที่เขาถวาย
ไวเพื่อประโยชนอยางอื่น เจาะจงของอยางอืน่ ที่ขอมาเอง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณถี ุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาใหจายของอื่น ดวยบริขารของบุคคลที่เขาถวายไว
เพื่อประโยชนอยางอื่น เจาะจงของอยางอื่นที่ขอมาเอง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๓๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหจายผาหมหนา ราคาเกินกวา ๔ กังสะเปน
เปนอยางยิ่ง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ขอผากัมพลกะพระเจาแผนดิน.
มีบญ
ั ญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตินิสสัคคิยปาจิตตีย แกภิกษุผูใหจายผาหมบาง ราคาเกินกวา ๒ กังสะกึ่งเปน
อยางยิ่ง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาขอผาโขมะกะพระเจาแผนดิน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
นิสสัคคิยปาจิตตีย ๑๒ สิกขาบท จบ
หัวขอประจํากัณฑ
[๕๔๑] บาตร ๑ อธิษฐานอกาลจีวรเปนกาลจีวร ๑ แลกเปลี่ยน ๑ ขอ ๑ ใหจาย
๑ ที่ถวายไวเพื่อประโยชนอยางอื่น ๑ เปนของสงฆ ๑ เปนของคนหมูมาก ๑ ขอมาเอง ๑
เปนของบุคคล ๑ สี่กังสะ ๑ สองกังสะกึ่ง ๑.
---------------ปาจิตติยกัณฑ
คําถามและคําตอบในลสุณวรรคที่ ๑
[๕๔๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูฉันกระเทียม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมรูจักประมาณ ใหนํากระเทียมไป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๔๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหถอนขนในที่แคบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียใหถอนขนในที่แคบ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๔.
[๕๔๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย ในเพราะใชของลับกระทบกัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภภิกษุณี ๒ รูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณี ๒ รูป ใชของลับกระทบกัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
[๕๔๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัตปิ าจิตตีย ในเพราะใชทอนยางเกลี้ยง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใชทอนยางเกลี้ยง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
[๕๔๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกิน ๒ ขอองคุลีเปนอยางยิ่ง ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกินไป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
[๕๔๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูบํารุงภิกษุผูกําลังฉันดวยน้ําดื่ม หรือดวยการพัด ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งบํารุงภิกษุผูกําลังฉัน ดวยน้ําดื่ม และดวยการพัด.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน
เอฬกโลมสิกขาบท) ฯ
[๕๔๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค

นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูขอขาวเปลือกสดมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปขอขาวเปลือกสดมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๔.
[๕๔๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูเทอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี น้ําลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี
ของเปนเดนก็ดี ที่ภายนอกฝา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง น้ําลายบาง หยากเยื่อบาง
ของเปนเดนบาง ที่ภายนอกฝา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๕๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูเทอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี น้ําลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของ
เปนเดนก็ดี บนของเขียวสด ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเทอุจจาระบาง ปสสาวะบาง น้ําลายบาง หยาก*เยื่อบาง ของเปนเดนบาง บนของเขียวสด.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๕๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไปดูฟอนรําก็ดี ขับรองก็ดี ประโคมก็ดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียไปดูฟอนรําบาง ขับรองบาง ประโคมบาง.

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
ลสุณวรรคที่ ๑ จบ
---------------คําถามและคําตอบในรัตตันธการวรรค ที่ ๒
[๕๕๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยืนรวมกับบุรุษในเวลาค่ําคืนไมมปี ระทีปสองหนึ่งตอหนึ่ง
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง ยืนรวมกับบุรุษในเวลาค่ําคืนที่ไมมีประทีปสอง หนึ่ง
ตอหนึ่ง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน
เถยยสัตถกสิกขาบท).
[๕๕๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยืนรวมกับบุรุษในโอกาสอันกําบัง หนึ่งตอหนึ่ง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งยืนรวมกับบุรุษ ในโอกาสอันกําบัง หนึ่งตอหนึ่ง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท).
[๕๕๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยืนรวมกับบุรุษในที่แจงหนึ่งตอหนึ่ง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งยืนรวมกับบุรุษในที่แจง หนึ่งตอหนึ่ง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท).

[๕๕๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยืนรวมกับบุรุษในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ในทาง ๓ แพรง
ก็ดี หนึ่งตอหนึง่ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทายืนรวมกับบุรุษในถนนบาง ในตรอกตันบาง ในทาง
๓ แพรบาง หนึ่งตอหนึ่ง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเถยยสัตถกสิกขาบท).
[๕๕๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูเขาไปสูสกุลในเวลาเชา นั่งบนอาสนะแลวไมบอกลา
เจาของ กลับไป ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งเขาไปสูสกุลในเวลาเชา นั่งบนอาสนะแลวไมบอกลา
เจาของ กลับไป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน
กฐินสิกขาบท).
[๕๕๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูเขาไปสูสกุลในเวลาหลังภัตตกาล ไมบอกเจาของ นั่งบน
อาสนะ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา เขาไปสูสกุลในเวลาหลังภัตตกาลไมบอกเจาของ
นั่งบนอาสนะ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท).
[๕๕๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค

นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูเขาไปสูสกุลในเวลาพลบค่ําไมบอกเจาของ แลวลาดเองก็ดี
ใหลาดก็ดี ซึ่งที่นอนแลวขึ้นนั่ง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป เขาไปสูสกุลในเวลาพลบค่ํา ไมบอกเจาของแลวลาด
ที่นอนขึ้นไปนั่ง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท).
[๕๕๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหภิกษุณีรูปอื่นโพนทะนาดวยความถือผิด เขาใจผิด ณ
ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง ใหภิกษุณีรูปอื่นโพนทะนา ดวยความถือผิด เขาใจผิด.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๖๐] ถามวา พระผูมพี ระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูแชงตนก็ดี ผูอื่นก็ดี ดวยนรกก็ดี ดวยพรหมจรรยก็ดี
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีจันฑกาลี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีแชงตนบาง แชงผูอื่นบาง ดวยนรกบาง ดวย
พรหมจรรยบาง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๖๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูประหัตประหารตนแลวรองไห ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลี ประหัตประหารตนแลวรองไห.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
รัตตันธการวรรค ที่ ๒ จบ
---------------คําถามและคําตอบในนหานวรรคที่ ๓
[๕๖๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูเปลือยกายอาบน้ํา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป เปลือยกายอาบน้ํา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๖๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหทําผาอาบน้ําฝน เกินประมาณ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย ใชผาอาบน้ําฝนไมมีประมาณ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๖๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูเลาะเองก็ดี ใหผูอื่นเลาะก็ดี ซึ่งจีวร แลวไมเย็บ ไมทํา
ความขวนขวายเพื่อจะใหเย็บ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาใหภิกษุณีเลาะจีวรแลวไมเย็บ ไมทําความขวนขวาย
เพื่อจะใหเย็บ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง

(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๕๖๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูผลัดเปลี่ยนผาสังฆาฏิอนั มีกําหนด ๕ วัน ใหเกินไป
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ฝากผาไวในมือของภิกษุณีทั้งหลายแลว มีแตผา
อุตราสงคกับผาอันตรวาสกหลีกไปสูจาริกในชนบท.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท).
[๕๖๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใชจีวรสับเปลี่ยน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งไมบอกแลวหมจีวรของภิกษุณี.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท).
[๕๖๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูทําลาภคือจีวรของหมูใหเปนอันตราย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาทําลาภคือจีวรของหมูใ หเปนอันตราย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๖๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูหามการแจกจีวรซึง่ เปนไปโดยชอบธรรม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาหามการแจกจีวร ซึ่งเปนไปโดยชอบธรรม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๖๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหสมณจีวรแกชาวบานก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชิกาก็ดี
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไดใหสมณจีวรแกชาวบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๖.
[๕๗๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสมัยแหงจีวรกาลใหลว งไป ดวยหวังจะไดจีวรอันไม
แนนอน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ยังสมัยแหงจีวรกาลใหลวงไปดวยหวังจะไดจีวร
อันไมแนนอน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓
[๕๗๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูหามการเดาะกฐินอันเปนไปโดยชอบธรรม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาหามการเดาะกฐินอันเปนไปโดยชอบธรรม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
นหานวรรคที่ ๓ จบ
---------------คําถามและคําตอบในตุวัฏฏวรรคที่ ๔
[๕๗๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณี ๒ รูป ผูนอนเตียงเดียวกัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปนอนบนเตียงเดียวกัน ๒ รูป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๗๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณี ๒ รูป ผูนอนบนเครื่องลาดและผาหมอันเดียวกัน
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป นอนบนเครื่องลาดและผาหมผืนเดียวกัน ๒ รูป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๗๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูแกลงกอความไมผาสุก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาแกลงกอความไมผาสุกแกภิกษุณี.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๗๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมบํารุงสหชีวนิ ีผูไดรับทุกข และไมทําการขวนขวาย
เพื่อใหผูอื่นชวยบํารุง ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ไมบํารุงสหชีวินีผูไดรบั ทุกข และไมทําการ

ขวนขวายเพื่อใหผูอื่นชวยบํารุง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๕๗๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหที่อาศัยแกภิกษุณีแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดครา
ออก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาใหที่อาศัย แกภิกษุณีแลวโกรธ ขัดใจ ฉุดคราออก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๗๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูคลุกคลี ไมสละเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีอยูคลุกคลี.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท).
[๕๗๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมมีพวก เที่ยวจาริกภายในแวนแควน ซึ่งรูจักกันอยูวา
เปนที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมมีพวก เที่ยวจาริกภายในแวนแควน ซึ่งรูกันอยูวา
เปนที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๗๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมมีพวก เที่ยวจาริกภายนอกแวนแควน ซึ่งรูกันอยูว าเปน

ที่มีรังเกียจ มีภยั เฉพาะหนา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมมีพวก เที่ยวจาริกภายนอกแวนแควน ซึ่งรูกันอยู
วาเปนที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๘๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูเที่ยวจาริกภายในพรรษา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเที่ยวจาริกภายในพรรษา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๘๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูอยูจําพรรษาแลว ไมหลีกไปสูจาริก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปอยูจําพรรษาแลว ไมหลีกไปสูจาริก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
ตุวัฏฏวรรคที่ ๔ จบ.
-------------คําถามและคําตอบในจิตตาคารวรรคที่ ๕
[๕๘๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไปชมโรงละครหลวงก็ดี โรงประกวดภาพก็ดี
สถานที่หยอนใจก็ดี อุทยานก็ดี สระโบกขรณีก็ดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย ไปชมโรงละครหลวงบาง โรงประกวดภาพบาง
สถานที่หยอนใจบาง อุทยานบาง สระโบกขรณีบาง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๘๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใชสอยอาสันทิก็ดี บัลลังกก็ดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปใชสอยอาสันทิบาง บัลลังกบาง.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๘๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูกรอดาย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณหี ลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปกรอดาย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๘๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูชวยทําธุระของคฤหัสถ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปชวยทําธุระของคฤหัสถ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).

[๕๘๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูอันภิกษุณีกลาวอยูวา มาเถิดแมเจา ขอจงชวยระงับ
อธิกรณนี้ รับคําวา ดีละ แลวไมระงับ ไมทําการขวนขวายเพื่อใหระงับ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาผูอันภิกษุณีกลาวอยูวา มาเถิดแมเจา ขอจงชวย
ระงับอธิกรณนี้ รับคําวา ดีละ แลวไมระงับ ไมทําการขวนขวายเพื่อใหระงับ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๕๘๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใหของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แกชาวบานก็ดี
แกปริพาชกก็ดี แกปริพาชิกาก็ดี ดวยมือของตน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไดใหของเคี้ยวบาง ของฉันบาง แกชาวบาน ดวย
มือของตน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๘๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมสละผาอาศัย แลวใชสอย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมสละผาอาศัย แลวใชสอย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท).
[๕๘๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมมอบหมายที่อยู แลวหลีกไปสูจาริก ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมมอบหมายที่อยู แลวหลีกไปสูจาริก.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท).
[๕๙๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูเรียนติรัจฉานวิชา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียเรียนติรัจฉานวิชา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท)
[๕๙๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูบอกติรัจฉานวิชา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียบอกติรัจฉานวิชา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ (เหมือน
ปทโสธัมมสิกขาบท).
จิตตาคารวรรค ที่ ๕ จบ
---------------คําถามและคําตอบในอารามวรรค ที่ ๖
[๕๙๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูรูอยูไมบอกกลาวกอน แลวเขาไปสูอารามซึ่งมีภิกษุ
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมบอกกลาวกอนแลวเขาไปสูอาราม.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๒ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง (เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๕๙๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผดู าบริภาษภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครเวสาลี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียดาทานพระอุบาลี.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๙๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูแคนเคืองบริภาษคณะ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาแคนเคืองบริภาษคณะ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๙๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูอันทายกนิมนตแลวหามภัตรแลว ฉันของเคี้ยวก็ดี ของ
ฉันก็ดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปฉันแลว หามภัตรแลว ไปฉัน ณ แหงอื่น.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๔.
[๕๙๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูหวงตระกูล ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?

ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งหวงตระกูล.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๕๙๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๕๙๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูจําพรรษาแลวไมปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ดวย ๓ สถาน
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปจําพรรษาแลว ไมปวารณากะภิกษุสงฆ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๕๙๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมไปรับโอวาทก็ดี เพื่อรวมสังฆกรรมก็ดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ สักกชนบท.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียไมไปรับโอวาท.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
[๖๐๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมถามแมซึ่งอุโบสถ ไมขอแมซึ่งโอวาท ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?

ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมถามแมซึ่งอุโบสถ ไมขอแมซึ่งโอวาท.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๖๐๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมบอกสงฆ หรือคณะ ใหบุรุษผาฝก็ดี บาดแผลก็ดี อัน
เกิดที่แงมขา ตัวตอตัวรวมกัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง ใหบุรุษผาฝอนั เกิดที่แงมขาตัวตอตัวรวมกัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท).
อารามวรรคที่ ๖ จบ.
------------คําถามและคําตอบในคัพภินีวรรคที่ ๗
[๖๐๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสตรีมีครรภใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสตรีมีครรภใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๐๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสตรีแมลูกออนใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปยังสตรีแมลกู ออนใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.

[๖๐๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาที่ยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ
๒ ปใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสิกขมานาที่ยังมิไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ
ครบ ๒ ปใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๐๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาที่ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ป
แลว แตสงฆยังมิไดสมมติ ใหอุปสมบท ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสิกขมานาที่ไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ
๒ ปแลว แตสงฆยังมิไดสมมติใหอุปสมบท.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๐๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังเด็กหญิงมีอายุไมครบ ๑๒ ปใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังเด็กหญิงผูมีอายุไมครบ ๑๒ ปใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๐๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังเด็กหญิงมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณแลว แตยังไมไดศึกษา
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ป ใหอุปสมบท ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังเด็กหญิงผูมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณแลว แตยังไมได
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปใหอุปสมบท.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๐๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังเด็กหญิงมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณ ผูศึกษาสิกขาในธรรม ๖
ประการ ครบ ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังเด็กหญิงผูมีอายุ ๑๒ ปบริบูรณ ผูศึกษาสิกขาใน
ธรรม ๖ ประการ ครบ ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๐๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสหชีวนิ ีใหบวชแลวไมอนุเคราะห ไมยังผูอื่นใหอนุเคราะห
ตลอด ๒ กาลฝน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ยังสหชีวินีใหบวชแลว ไมอนุเคราะห ไมยังผูอื่น
ใหอนุเคราะห ตลอด ๒ กาลฝน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๖๑๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมติดตามปวัตตินีผูใหบวช ตลอด ๒ กาลฝน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปไมติดตามปวัตตินีผูใหบวชตลอด ๒ กาลฝน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).

[๖๑๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสหชีวนิ ีใหบวชแลว ไมพาหลีกไป ไมยังผูอื่นใหพา
หลีกไป ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทายังสหชีวินีใหบวชแลว ไมพาหลีกไป ไมยังผูอื่น
ใหพาหลีกไป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
คัพภินีวรรคที่ ๗ จบ.
---------------คําถามและคําตอบในกุมารีภูตวรรคที่ ๘
[๖๑๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหบวช
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุหยอน ๒๐ ปใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๑๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณแลว แตยัง
ไมไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝน ใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณแลว
แตยังไมไดศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝน ใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๑๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค

นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ ไดศึกษา
สิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝนแลว แตสงฆยังมิไดสมมติ ใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสามเณรีผูเปนเด็กหญิงมีอายุ ๒๐ ปบริบูรณ ได
ศึกษาสิกขาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ กาลฝนแลว แตสงฆยังมิไดสมมติใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๑๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูมีพรรษาหยอน ๑๒ ใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป มีพรรษาหยอน ๑๒ ใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๑๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังไมไดสมมติ ใหบวช
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังไมไดสมมติใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๑๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีอันภิกษุณีสงฆกลาวอยูวา ดูกรแมเจา ทานยังไมควรใหบวช
กอน รับคําวา ชอบแลว ภายหลังถึงธรรมคือบนวา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลี อันภิกษุณีสงฆกลาวอยูว า ดูกรแมเจา ทานยังไม

ควรใหบวชกอน รับคําวา ชอบแลว ภายหลังถึงธรรมคือบนวา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓
[๖๑๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาทานจักใหจีวรแกเรา
เราจักยังทานใหอุปสมบทตามปรารถนา ภิกษุณีนั้นไมมีอันตราย ภายหลังไมใหอุปสมบท ไมทํา
การขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาทานจักใหจีวร
แกเรา เราจักยังทานใหอุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพื่อให
อุปสมบท.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๖๑๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูกลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาทานจักติดตามเราไป
ตลอด ๒ ป เราจักยังทานใหอุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวาย
เพื่อใหอุปสมบท ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากลาวกะสิกขมานาวา ดูกรแมเจา ถาทานจักติดตาม
เราไปตลอด ๒ ป เราจักยังทานใหอุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการ
ขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๖๒๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม
ผูดุราย ผูยังชายใหระทมโศก ใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ยังสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็ก
หนุม ผูดุราย ผูย ังชายใหระทมโศก ใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๒๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาอันมารดาบิดาหรือสามียังไมอนุญาต ใหบวช
ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทา ยังสิกขมานาอันมารดาบิดาหรือสามียังไมอนุญาต
ใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ คือ
บางทีเกิดแตวาจา ไมใชกาย ไมใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา ไมใชจิต ๑ บางทีเกิดแต
วาจากับจิต ไมใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา และจิต ๑.
[๖๒๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาใหบวชดวยใหฉันทะคางคราว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครราชคฤห.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทายังสิกขมานาใหบวช ดวยใหฉันทะคางคราว.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๒๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาใหบวชทุกกาลฝน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสิกขมานาใหบวชทุกกาลฝน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๖๒๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาใหบวชปละ ๒ รูป ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังสิกขมานาใหบวชปละ ๒ รูป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
กุมารีภูตวรรคที่ ๘ จบ
---------------คําถามและคําตอบในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙
[๖๒๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใชรมและรองเทา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียใชรม และรองเทา.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๒๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไปดวยยาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียไปดวยยาน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๒ (เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๒๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใชเครื่องประดับเอว ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งใชเครื่องประดับเอว.

มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๒๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูใชเครื่องประดับสําหรับสตรี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียใชเครื่องประดับสําหรับสตรี.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๒๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูอาบน้ําปรุงเครื่องประเทืองผิวมีกลิ่นหอม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย อาบน้ําปรุงเครื่องประเทืองผิวที่มีกลิ่นหอม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๓๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูอาบน้ําปรุงกํายานเปนเครื่องอบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคีย อาบน้ําปรุงกํายานเปนเครื่องอบ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๓๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังภิกษุณีใหนวด ใหขยํา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปยังภิกษุณี ใหนวด ใหขยํา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๓๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสิกขมานาใหนวด ใหขยํา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังสิกขมานาใหนวด ใหขยํา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๓๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังสามเณรีใหนวด ใหขยํา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณี ยังสามเณรีหลายรูปใหนวด ใหขยํา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๓๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูยังหญิงคฤหัสถใหนวด ใหขยํา ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ยังหญิงคฤหัสถใหนวด ใหขยํา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนเอฬกโลมสิกขาบท).
[๖๓๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตียแกภิกษุณีผูไมขอโอกาส นั่งบนอาสนะขางหนาภิกษุ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.

ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ไมขอโอกาสนั่งบนอาสนะขางหนาภิกษุ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนกฐินสิกขาบท).
[๖๓๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูถามปญหากะภิกษุผูที่ตนยังมิไดขอโอกาส ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูป ถามปญหากะภิกษุผูที่ตนยังมิไดขอโอกาส.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒
(เหมือนปทโสธัมมสิกขาบท).
[๖๓๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาจิตตีย แกภิกษุณีผูไมมีผารัดถัน เขาไปสูบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง ไมมีผารัดถันเขาไปสูบาน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ
บางทีเกิดแตกาย ไมใชวาจา ไมใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต ไมใชวาจา ๑.
ฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙ จบ
ขุททกสิกขาบท ๙ วรรค จบ
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๖๓๘] กระเทียม ๑ ถอนขนในที่แคบ ๑ ใชของลับกระทบกัน ๑ ทอนยางเกลี้ยง ๑
ใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกินไป ๑ บํารุงภิกษุกําลังฉัน ๑ ขาวเปลือกสด ๑ ทิ้งของเปนเดน ๒
สิกขาบท ๑ ดูฟอนรํา ๑
เวลาค่ําคืน ๑ โอกาสกําบัง ๑ ที่แจง ๑ ถนน ๑ เวลาเชา ๑ เวลาภายหลังภัตร ๑
เวลาพลบค่ํา ๑ ความถือผิด ๑ แชงดวยนรก ๑ ประหาร ๑
เปลือยกาย ๑ ผาอาบน้ําฝน ๑ เลาะจีวร ๑ เปลี่ยนผาสังฆาฏิมีกําหนด ๕ วัน ๑

จีวรสับเปลี่ยน ๑ หมู ๑ การแจกจีวร ๑ สมณจีวร ๑ จีวรไมแนนอน ๑ การเดาะกฐิน ๑
เตียงเดียวกัน ๑ เครื่องลาด ๑ แกลง ๑ สหชีวินี ๑ ใหที่อาศัย ๑ คลุกคลี ๑
เที่ยวจาริกภายใน ๑ เที่ยวจาริกภายนอก ๑ เที่ยวจาริกภายในพรรษา ๑ ไมหลีกไป ๑
โรงละครหลวง ๑ อาสันทิ ๑ กรอดาย ๑ ธุระของคฤหัสถ ๑ ระงับอธิกรณ ๑ ให ๑
ผาอาศัย ๑ ที่อยู ๑ เรียนติรัจฉานวิชา ๑ บอกติรัจฉานวิชา ๑
อาราม ๑ ดา ๑ แคนเคือง ๑ ฉัน ๑ หวงตระกูล ๑ จําพรรษา ๑ ปวารณา ๑
ไมรับโอวาท ๑ ไมขอโอวาท ๑ ที่แงมขา ๑
สตรีมีครรภ ๑ สตรีแมลูกออน ๑ ธรรม ๖ ประการ ๑ สงฆยังมิไดสมมติ ๑ มีอายุ
หยอน ๑๒ ป ๑ เด็กหญิงมีอายุครบบริบูรณแลว ๑ สงฆยังมิไดสมมติ ๑ ยังสหชีวินีใหบวช
แลวไมอนุเคราะห ๑ ไมติดตามปวัตตินี ๑ ไมพาหลีกไป ๑
สามเณรีที่เปนเด็กหญิง ๒ สิกขาบท ๑ สงฆยังมิไดสมมติ ๑ ภิกษุณีมีพรรษาหยอน
๑๒ ป ๑ สงฆยังมิไดสมมติ ๑ ยังไมควร ๑ ถาจักให ๑ ตลอด ๒ ป ๑ สิกขมานาผูเกี่ยวของ
กับบุรุษ ๑ สิกขมานาอันสามีไมอนุญาต ๑ ใหฉันทะคางคราว ๑ ทุกกาลฝน ๑ ปละ ๒ รูป ๑
รม ๑ ยาน ๑ เครื่องประดับเอว ๑ เครื่องประดับสําหรับสตรี ๑ อาบน้ําปรุงเครื่อง
ประเทืองผิว ๑ อาบน้ําปรุงกํายาน ๑ ภิกษุณี ๑ สิกขมานา ๑ สามเณรี ๑ หญิงคฤหัสถ ๑
นั่งขางหนาภิกษุ ๑ ไมขอโอกาส ๑ ผารัดถัน ๑.
---------------หัวขอบอกวรรคเหลานั้น
[๖๓๙] ลสุณวรรค ๑ รัตตันธการวรรค ๑ นหานวรรค ๑ ตุวัฏฏวรรค ๑ จิตตา*คารวรรค ๑ อารามวรรค ๑ คัพภินีวรรค ๑ กุมารีภูตวรรค ๑ ฉัตตุปาหนวรรค ๑.
---------------ปาฏิเทสนียกัณฑ
คําถามและคําตอบในปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท
[๖๔๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุณีผูขอเนยใสมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอเนยใสมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๔.
[๖๔๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุณีผูขอน้ํามันมาฉัน ณ ที่ไหน?

ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ํามันมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๔.
[๖๔๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุณีผูขอน้ําผึ้งมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ําผึ้งมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวย
สมุฏฐาน ๕.
[๖๔๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุณีผูขอน้ําออยมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอน้ําออยมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๔.
[๖๔๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุณีผูขอปลามาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอปลามาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๔.

[๖๔๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุณีผูขอเนื้อมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอเนื้อมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๔.
[๖๔๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุณีผูขอนมสดมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสดมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐาน ๔.
[๖๔๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ แกภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสมมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ คือ
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกาย
กับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจาและจิต ๑.
ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท จบ
---------------หัวขอประจํากัณฑ
[๖๔๘] พระพุทธเจาทรงแสดงปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทเอง คือ ภิกษุณีขอเนยใส ๑
น้ํามัน ๑ น้ําผึ้ง ๑ น้ําออย ๑ ปลา ๑ เนื้อ ๑ นมสด ๑ นมสม ๑
สิกขาบทเหลาใด ที่บรรยายไวโดยพิสดารในภิกขุวิภังค เพราะยอสิกขาบทเหลานั้น

เปนกัตถปญญัติวารที่ ๑ ในภิกขุนีวิภังค จบ.
---------------กตาปตติวารที่ ๒
ปาราชิกกัณฑ
คําถามและคําตอบในปาราชิก
[๖๔๙] ถามวา ภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด
ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ตอง
อาบัติ ๓ คือ:ยินดีการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหัวเขาขึ้นไป ตองอาบัติปาราชิก ๑
ยินดีการจับตองอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป ใตหัวเขาลงมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑
ยินดีการจับตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ตองอาบัติ ๓
เหลานี้.
[๖๕๐] ถามวา ภิกษุณีผูปกปดโทษ ปกปดโทษไว ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุณีผูปกปดโทษ ปกปดโทษไว ตองอาบัติ ๓ คือ รูอยูปกปดธรรมมีโทษ
ถึงปาราชิก ตองอาบัติปาราชิก ๑ มีความสงสัยปกปด ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ปกปดอาจารวิบัติ
ตองอาบัติทุกกฏ ๑
ภิกษุณีผูปกปดโทษ ปกปดโทษไว ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
[๖๕๑] ถามวา ภิกษุณีผูประพฤติตามพระอริฏฐะผูถูกสงฆผูพรอมเพรียงกันยกวัตร
ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุผูประพฤติตามพระอริฏฐะผูถูกสงฆผูพรอมเพรียงกันยกวัตร ไมสละกรรม
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง
เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติปาราชิก ๑
ภิกษุณีผูประพฤติตามพระอริฏฐะ ผูถูกสงฆพรอมเพรียงกันยกวัตร ไมสละกรรม
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
[๖๕๒] ถามวา ภิกษุณีผูยังวัตถุท่ี ๘ ใหบริบูรณ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุณีผูยังวัตถุที่ ๘ ใหบริบูรณ ตองอาบัติ ๓ คือ อันบุรุษกลาววา จงเดิน
ไปยังหองชื่อนี้ แลวเดินไป ตองอาบัติทุกกฏ ๑ พอลวงเขาหัตถบาสของบุรุษ ตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ๑ ยังวัตถุที่ ๘ ใหบริบูรณ ตองอาบัติปาราชิก ๑
ภิกษุณียังวัตถุที่ ๘ ใหบริบูรณ ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
ปาราชิก จบ
---------------สังฆาทิเสสกัณฑ

คําถามและคําตอบในสังฆาทิเสส
[๖๕๓] ภิกษุณีผูกลาวใหราย กอคดีขึ้น ตองอาบัติ ๓ คือ บอกแกคนๆ เดียว
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ บอกแกคนที่สอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ คดีถึงที่สุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑
[๖๕๔] ภิกษุณีรับหญิงโจรใหบวช ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรม
วาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๖๕๕] ภิกษุณีไปสูละแวกบานแตผูเดียว ตองอาบัติ ๓ คือเดินไป ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑ เดินลวงเขตลอมไป ๑ กาว ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เดินลวงเขตลอมไป ๒ กาว ตอง
อาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๖๕๖] ภิกษุณีไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอม
เพรียงกันยกเสียจากหมูแลว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสนใหเขาหมู ตองอาบัติ ๓ คือ
จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑.
[๖๕๗] ภิกษุณีมีความพอใจ รับของเคี้ยวก็ตาม ของฉันก็ตาม จากมือของบุรุษ
บุคคลผูมีความพอใจ ดวยมือของตนแลวฉัน ตองอาบัติ ๓ คือ รับไวดวยตั้งใจจักเคี้ยว จักฉัน
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คํากลืน ๑ รับน้ําและไมชําระฟนตองอาบัติ
ทุกกฏ ๑.
[๖๕๘] ภิกษุณีกลาววา แมเจา บุรุษบุคคลนั้น มีความพอใจก็ตาม ไมมีความพอใจ
ก็ตาม จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาขา บุรุษบุคคลนั้น
จะถวายสิ่งใด เปนของเคี้ยวก็ตาม ของฉันก็ตาม แกแมเจา ขอแมเจาโปรดรับประเคนของสิ่ง
นั้นดวยมือของตน แลวเคี้ยวหรือฉันเถิด ดังนี้แลวสงไป ตองอาบัติ ๓ คือ รับประเคนดวย
ตั้งใจจักเคี้ยว จักฉันตามคําของภิกษุณีนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัยทุกๆ คํากลืน
๑ ฉันเสร็จ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๖๕๙] ภิกษุณีผูโกรธ ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓
คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๖๖๐] ภิกษุณีผูถูกตัดสินใหแพในอธิกรณเรื่องหนึ่ง โกรธ ไมสละกรรมเพราะสวด
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปน
ถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๖๖๑] ภิกษุณีหลายรูปผูคลุกคลีกันอยู ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ
ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครัง้ เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจา
ครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๖๖๒] ภิกษุณีผูสั่งวา แมเจาทั้งหลาย พวกทานจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาอยูตางหาก
กันเลย ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุก*กฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.

สังฆาทิเสส จบ
---------------นิสัคคิยปาจิตติยกัณฑ
คําถามและคําตอบในนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๖๖๓] ภิกษุณีทําการสั่งสมบาตร ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือนิสสัคคิยปาจิตตีย.
[๖๖๔] ภิกษุณีอธิษฐานอกาลจีวรวาเปนกาลจีวร แลวใหแจกกัน ตองอาบัติ ๒ คือ
ใหแจก เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อแจกแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๖๕] ภิกษุณีแลกเปลี่ยนจีวรกับภิกษุณีแลวชิงเอาไป ตองอาบัติ ๒ คือ ชิงเอาไป
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อชิงเสร็จแลวเปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๖๖] ภิกษุณีขอสิ่งของอยางอื่น แลวขอสิ่งของอยางอื่นอีก ตองอาบัติ ๒ คือ
กําลังขอ เปนทุกกฏในประโยค ๑ ขอเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๖๗] ภิกษุณีใหจายของสิ่งอื่นแลวใหจา ยของสิ่งอื่นอีก ตองอาบัติ ๒ คือใหจาย
เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหจายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๖๘] ภิกษุณีใหจายของอยางอื่น ดวยบริขารของสงฆที่เขาถวายไวเพื่อประโยชน
อยางอื่น เจาะจงของอยางอื่น ตองอาบัติ ๒ คือใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหจายแลว
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๖๙] ภิกษุณีใหจายของอยางอื่น ดวยบริขารของสงฆที่เขาถวายไวเพื่อประโยชน
อยางอื่น เจาะจงของอยางอื่น ที่ขอมาเอง ตองอาบัติ ๒ คือ ใหจายเปนทุกกฏในประโยค ๑
ใหจายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๗๐] ภิกษุณีใหจายของอยางอื่น ดวยบริขารของคนหมูมากที่เขาถวายไวเพื่อประ*โยชนอยางอืน่ เจาะจงของอยางอื่น ตองอาบัติ ๒ คือ ใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ ให
จายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๗๑] ภิกษุณีใหจายของอยางอื่น ดวยบริขารของคนหมูมากที่เขาถวายเพื่อประโยชน
อยางอื่น เจาะจงของอยางอื่น ที่ขอมาเอง ตองอาบัติ ๒ คือ ใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑
ใหจายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๗๒] ภิกษุณีใหจายของอยางอื่น ดวยบริขารของบุคคลที่เขาถวายไว เพื่อประโยชน
อยางอื่น เจาะจงของอยางอื่น ที่ขอมาเอง ตองอาบัติ ๒ คือ ใหจายเปนทุกกฏในประโยค ๑
ใหจายแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๗๓] ภิกษุณีใหจายผาหมหนาราคาเกินกวา ๔ กังสะเปนอยางยิ่ง ตองอาบัติ ๒ คือ
ใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหจายเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
[๖๗๔] ภิกษุณีใหจายผาหมบางราคาเกินกวา ๒ กังสะกึ่งเปนอยางยิ่ง ตองอาบัติ ๒
คือ ใหจาย เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อจายใหเสร็จแลว เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย ๑.
นิสสัคคิยปาจิตตีย จบ.
----------------

ปาจิตติยกัณฑ
คําถามและคําตอบในลสุณวรรคที่ ๑
[๖๗๕] ภิกษุณีฉันกระเทียม ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยตั้งใจวาจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คํากลืน ๑.
[๖๗๖] ภิกษุณีใหถอนขนในที่แคบ ตองอาบัติ ๒ คือ ใหถอน เปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ ใหถอนเสร็จแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๗๗] ภิกษุณีใชของลับกระทบกัน ตองอาบัติ ๒ คือกําลังทํา เปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๗๘] ภิกษุณีใชทอนยางเกลี้ยง ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใช เปนทุกกฏในประโยค ๑
เมื่อใชเสร็จแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๗๙] ภิกษุณีใชน้ําชําระใหสะอาดลึกเกิน ๒ ขอองคุลีเปนอยางยิ่ง ตองอาบัติ ๒
คือ กําลังใช เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๘๐] ภิกษุณีบํารุงภิกษุผูกําลังฉัน ดวยน้าํ ฉัน ดวยการพัด ตองอาบัติ ๒ คือ
ยืนอยูในหัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยืนพนหัตถบาส ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๖๘๑] ภิกษุณีขอขาวเปลือกสดมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือรับประเคนดวยตั้งใจวาจักฉัน
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกคํากลืน ๑.
[๖๘๒] ภิกษุณีเทอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี น้ําลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของเปนเดนก็ดี
ที่ภายนอกฝา ตองอาบัติ ๒ คือกําลังเท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อเทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๘๓] ภิกษุณีเทอุจจาระก็ดี ปสสาวะก็ดี น้ําลายก็ดี หยากเยื่อก็ดี ของเปนเดนก็ดี
บนของเขียวสด ตองอาบัติ ๒ คือกําลังเทเปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อเทแลว ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ๑.
[๖๘๔] ภิกษุณีไปดูฟอนรําก็ดี ขับรองก็ดี ประโคมก็ดี ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังไป
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ยืนอยูในที่ใดมองเห็นหรือไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
ลสุณวรรคที่ ๑ จบ
---------------คําถามและคําตอบในรัตตันธการวรรคที่ ๒
[๖๘๕] ภิกษุณียืนรวมกับบุรุษในเวลาค่ําคืน ไมมีประทีปสองหนึ่งตอหนึ่งตองอาบัติ
๒ คือ ยืนอยูในหัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยืนพนหัตถบาสตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๖๘๖] ภิกษุณียืนรวมกับบุรุษในโอกาสอันกําบังหนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ ๒ คือ ยืน
อยูในหัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยืนพนหัตถบาส ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๖๘๗] ภิกษุณียืนรวมกับบุรุษในที่แจง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ ๒ คือ ยืนอยูใน
หัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยืนพนหัตถบาส ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๖๘๘] ภิกษุณียืนรวมกับบุรุษ ในถนนก็ดี ในตรอกตันก็ดี ในทางสามแพรงก็ดี
หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ ๒ คือ ยืนอยูในหัตถบาส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ยืนพนหัตถบาส

ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
[๖๘๙] ภิกษุณีเขาไปสูสกุลในเวลาเชา นั่งบนอาสนะแลว ไมบอกลาเจาของ กลับไป
ตองอาบัติ ๒ คือ กาวเทาที่ ๑ ลวงพนชายคาไป ตองอาบัติทุกกฏ ๑ กาวเทาที่ ๒ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ๑.
[๖๙๐] ภิกษุณีเขาไปสูสกุลในเวลาหลังภัตตกาล ไมบอกเจาของแลวนั่งบนอาสนะ
ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังนั่ง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อนั่งแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๙๑] ภิกษุณีเขาไปสูสกุลในเวลาวิกาล ไมบอกเจาของ ลาดเองก็ดี ใหลาดก็ดี
ซึ่งที่นอน แลวขึ้นนั่ง ตองอาบัติ ๒ คือ ขึ้นนั่ง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อขึ้นนั่งแลว
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๙๒] ภิกษุณีใหภิกษุณีรูปอื่นโพนทะนา ดวยเรื่องที่ถือผิด เขาใจผิด ตองอาบัติ ๒
คือ ใหโพนทะนา เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหโพนทะนาแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๙๓] ภิกษุณีแชงตนก็ดี ผูอื่นก็ดี ดวยนรกก็ดี ดวยพรหมจรรยก็ดี ตองอาบัติ ๒
คือ กําลังแชง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อแชงแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๙๔] ภิกษุณีประหัตประหารตนแลว รองไห ตองอาบัติ ๒ คือประหัตประหาร
แลวรองไห ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ประหัตประหาร แตไมรองไหตองอาบัติทุกกฏ ๑.
รัตตันธการวรรคที่ ๒ จบ
---------------คําถามและคําตอบในนหานวรรคที่ ๓
[๖๙๕] ภิกษุณีเปลือยกายอาบน้ํา ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังอาบ เปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ อาบเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๙๖] ภิกษุณีใหทําผาอาบน้ําฝนเกินประมาณ ตองอาบัติ ๒ คือ ใหทําเปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ เมื่อใหทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๖๙๗] ภิกษุณีเลาะเองก็ดี ใหผูอื่นเลาะก็ดี ซึ่งจีวรของภิกษุณี แลวไมเย็บ ไมทํา
การขวนขวายเพื่อใหเย็บ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย.
[๖๙๘] ภิกษุณีผลัดเปลี่ยนผาสังฆาฏิ อันมีกําหนด ๕ วัน ใหเกินไปตองอาบัติตัวหนึ่ง
คือ ปาจิตตีย.
[๖๙๙] ภิกษุณีใชจีวรสับเปลี่ยน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังใช เปนทุกกฏในประโยค ๑
เมื่อใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๐๐] ภิกษุณีทําลาภคือจีวรของหมูใหเปนอันตราย ตองอาบัติ ๒ คือกําลังทํา เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๐๑] ภิกษุณีหามการแจกจีวร อันเปนไปโดยชอบธรรม ตองอาบัติ ๒ คือ กําลัง
หาม เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อหามแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๐๒] ภิกษุณีใหสมณจีวรแกชาวบานก็ดี ปริพาชกก็ดี ปริพาชิกาก็ดี ตองอาบัติ ๒
คือ กําลังให เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.

[๗๐๓] ภิกษุณียังสมัยจีวรกาลใหลวงไป ดวยหวังจะไดจวี รอันไมแนนอน ตองอาบัติ
๒ คือ ใหลวงไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหลวงไปแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๐๔] ภิกษุณีหามการเดาะกฐิน อันเปนไปโดยชอบธรรม ตองอาบัติ ๒ คือ
กําลังหาม เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อหามแลว ตองอาบัตปิ าจิตตีย ๑.
นหานวรรคที่ ๓ จบ
-----------คําถามและคําตอบในตุวัฏฏวรรคที่ ๔
[๗๐๕] ภิกษุณีสองรูป นอนบนเตียงเดียวกัน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังนอน เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อนอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๐๖] ภิกษุณี ๒ รูป มีเครื่องลาดและผาหมผืนเดียวกันนอน ตองอาบัติ ๒ คือ
กําลังนอน เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อนอนแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๐๗] ภิกษุณีแกลงทําความไมผาสุกแกภิกษุณี ตองอาบัติ ๒ คือกําลังทํา เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๐๘] ภิกษุณีไมบํารุงสหชีวินีผูไดรับทุกข ทั้งไมทําการขวนขวายเพื่อใหผูอื่นบํารุง
ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือปาจิตตีย.
[๗๐๙] ภิกษุณีใหที่อาศัยแกภิกษุณีแลว โกรธ ขัดใจ ฉุดคราออก ตองอาบัติ ๒
คือ กําลังฉุดครา เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อฉุดคราออกแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๑๐] ภิกษุณีผูคลุกคลีไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๒
คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๑๑] ภิกษุณีไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกภายในแวนแควน ซึ่งรูกันวา
เปนที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ตองอาบัติ ๒ คือ เดินไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อเดิน
ไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๑๒] ภิกษุณีไมมีพวกเกวียนเปนเพื่อน เที่ยวจาริกภายนอกแวนแควน ซึ่งรูกันวา
เปนที่มีรังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา ตองอาบัติ ๒ คือ เดินไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อเดิน
ไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๑๓] ภิกษุณีเที่ยวจาริกภายในพรรษา ตองอาบัติ ๒ คือ เดินไปเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อเดินไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๑๔] ภิกษุณีอยูจําพรรษาแลว ไมหลีกไปสูจาริก ตองอาบัติตัวหนึ่งคือ ปาจิตตีย.
ตุวัฏฏวรรคที่ ๔ จบ
---------------คําถามและคําตอบในจิตตาคารวรรคที่ ๕
[๗๑๕] ภิกษุณีไปชมโรงละครหลวงก็ดี โรงประกวดภาพก็ดี สถานที่หยอนใจก็ดี
อุทยานก็ดี สระโบกขรณีก็ดี ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ ยืนอยูใน
ที่ใดมองเห็น ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.

[๗๑๖] ภิกษุณีใชสอยอาสันทิก็ดี บัลลังกก็ดี ตองอาบัติ ๒ คือ ใชสอย เปนทุก
กฏในประโยค ๑ เมื่อใชสอยแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๑๗] ภิกษุณีกรอดาย ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังกรอ เปนทุกกฏในประโยค ๑
มวนไปๆ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๑๘] ภิกษุณชี วยทําธุระของคฤหัสถ ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังทําเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อทําแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๑๙] ภิกษุณีผูอันภิกษุณีกลาววา มาเถิด แมเจา ขอจงชวยระงับอธิกรณนี้ รับคํา
วา ดีละ แลวไมชวยระงับ ไมทําการขวนขวายเพื่อใหระงับ ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย.
[๗๒๐] ภิกษุณีใหของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แกชาวบานก็ดี แกปริพาชกก็ดี แก
ปริพาชิกาก็ดี ดวยมือของตน ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังให เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อให
แลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๒๑] ภิกษุณีไมสละผาอาศัยแลวใชเสียเอง ตองอาบัติ ๒ คือใชสอย เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ เมื่อใชสอยแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๒๒] ภิกษุณีไมมอบหมายที่อยูแลวหลีกไปสูจาริก ตองอาบัติ ๒ คือเดินลวงที่
ลอมกาวหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เดินลวงที่ลอมสองกาว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๒๓] ภิกษุณีเรียนติรัจฉานวิชา ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังเรียนเปนทุกกฏในประโยค
๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ บท ๑.
[๗๒๔] ภิกษุณีบอกติรัจฉานวิชา ตองอาบัติ ๒ คือ กําลังบอกเปนทุกกฏในประโยค
๑ ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ บท ๑.
จิตตาคารวรรคที่ ๕ จบ
---------------คําถามและคําตอบในอารามวรรคที่ ๖
[๗๒๕] ภิกษุณีรูอยู ไมบอกกลาวกอนเขาไปสูอารามที่มีภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ
เดินลวงที่ลอมกาวหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เดินลวงที่ลอมสองกาวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๒๖] ภิกษุณีดาบริภาษภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ ดา เปนทุกกฏในประโยค ๑
เมื่อดาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๒๗] ภิกษุณีแคนเคืองบริภาษคณะ ตองอาบัติ ๒ คือ บริภาษ เปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อบริภาษแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๒๘] ภิกษุณีอันทายกนิมนตแลว หรือหามภัตรแลว ฉันของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี
ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยตั้งใจจักเคี้ยว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คํากลืน ๑.
[๗๒๙] ภิกษุณีหวงตระกูล ตองอาบัติ ๒ คือ หวง เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อ
หวงแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๓๐] ภิกษุณีจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ จัดแจงเสนาสนะ

จัดตั้งน้ําฉันน้ําใช กวาดบริเวณดวยตั้งใจจะจําพรรษา ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาจิตตีย
พรอมกับอรุณขึ้น ๑.
[๗๓๑] ภิกษุณีจําพรรษาแลว ไมปวารณาในสงฆ ๒ ฝาย ดวยสถาน ๓ ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย.
[๗๓๒] ภิกษุณีไมไปเพื่อรับโอวาท หรือเพื่อรวมสังฆกรรม ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ
ปาจิตตีย.
[๗๓๓] ภิกษุณีไมถามอุโบสถก็ดี ไมขอโอวาทก็ดี ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือปาจิตตีย.
[๗๓๔] ภิกษุณีไมบอกสงฆหรือคณะ ใหบุรุษผาฝก็ดี บาดแผลก็ดี ซึ่งเกิดที่แงมขา
ตัวตอตัวรวมกัน ตองอาบัติ ๒ คือ ใหผา เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อผาแลว ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ๑.
อารามวรรคที่ ๖ จบ.
---------------คําถามและคําตอบในคัพภินีวรรคที่ ๗
[๗๓๕] ภิกษุณียังสตรีมีครรภใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช เปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๓๖] ภิกษุณียังสตรีแมลูกออนใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวชเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๓๗] ภิกษุณียังสิกขมานาผูมีสิกขายังไมไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป
ใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๓๘] ภิกษุณียังสิกขมานาผูมีสิกขาอันไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ ตลอด ๒ ป
แลว แตสงฆยังไมไดสมมติ ใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวชเปนทุกกฏในประโยค ๑ ให
บวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๓๙] ภิกษุณียังเด็กหญิงมีอายุหยอน ๑๒ ป ใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๔๐] ภิกษุณียังเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ปแลว แตมีสิกขายังไมไดศึกษาในธรรม ๖
ประการตลอด ๒ ป ตองอาบัติ ๒ คือใหบวช เปนทุกกฏในประโยค ๑ ใหบวชแลว ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ๑.
[๗๔๑] ภิกษุณียังเด็กหญิงมีอายุครบ ๑๒ ป มีสิกขาอันไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังไมสมมติใหบวช ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช เปนทุกกฏในประโยค
๑ ใหบวชแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๔๒] ภิกษุณียังสหชีวินีใหบวชแลว ไมอนุเคราะห ไมใหผูอื่นอนุเคราะหตลอด
๒ ป ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย.
[๗๔๓] ภิกษุณีไมติดตามปวัตตินีผูใหอุปสมบท ตลอด ๒ ป ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ
ปาจิตตีย.

[๗๔๔] ภิกษุณียังสหชีวินีใหอุปสมบทแลว ไมพาหลีกไปเอง ไมยังผูอ ื่นใหพาหลีก
ไป ตองอาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย.
คัพภินีวรรคที่ ๗ จบ.
---------------คําถามและคําตอบในกุมารีภูตวรรคที่ ๘
[๗๔๕] ภิกษุณียังสามเณรีที่เปนเด็กหญิงมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท ตอง
อาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหอปุ สมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๔๖] ภิกษุณียังสามเณรีที่เปนเด็กหญิงมีอายุครบ ๒๐ ปแลว แตมีสิกขายังไมได
ศึกษาในธรรม ๖ ประการตลอด ๒ ป ใหอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุก
กฏในประโยค ๑ เมื่อใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๔๗] ภิกษุณียังสามเณรีผูมีอายุครบ ๒๐ ป มีสิกขาอันไดศึกษาในธรรม ๖ ประการ
ตลอด ๒ ปแลว แตสงฆยังไมไดสมมติใหอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๔๘] ภิกษุณีมีพรรษาหยอน ๑๒ ใหอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๔๙] ภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังไมไดสมมติ ใหอุปสมบท ตอง
อาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหอปุ สมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๕๐] ภิกษุณีผูอันภิกษุณีกลาวอยูว า อยาเพอกอน แมคุณ ทานอยายังสิกขมานา
ใหอุปสมบท รับคําวา ดีละ แลวถึงธรรมคือความบนวาในภายหลังตองอาบัติ ๒ คือ กําลังบน
วา เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อบนวาแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๕๑] ภิกษุณีกลาวกะสิกขมานาวา แมเจา ถาทานจักใหจีวรแกเราๆ จะใหทาน
อุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพื่อใหอปุ สมบท ตองอาบัติ
ตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย.
[๗๕๒] ภิกษุณีกลาวกะสิกขมานาวา แมเจา ถาทานจักติดตามเราตลอด ๒ ป เรา
จักใหทานอุปสมบทตามปรารถนา แลวไมใหอุปสมบท ไมทําการขวนขวายเพื่อใหอุปสมบท ตอง
อาบัติตัวหนึ่ง คือ ปาจิตตีย.
[๗๕๓] ภิกษุณียังสิกขมานาผูเกี่ยวของดวยบุรุษ ผูคลุกคลีกับเด็กหนุม ผูดุราย ยัง
ชายใหระทมโศก ใหอุปสมบท ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อ
ใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๕๔] ภิกษุณียังสิกขมานาผูอันมารดาบิดา หรือสามียังไมอนุญาต ใหอุปสมบท
ตองอาบัติ ๒ คือ ใหอุปสมบท เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหอุปสมบทแลว ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ๑.
[๗๕๕] ภิกษุณียังสิกขมานาใหบวช ดวยการใหฉันทะคางคราว ตองอาบัติ ๒ คือ
ใหบวช เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.

[๗๕๖] ภิกษุณียังสิกขมานาใหบวชทุกป ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวชเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๕๗] ภิกษุณียังสิกขมานาใหบวชปละ ๒ รูป ตองอาบัติ ๒ คือ ใหบวช เปน
ทุกกฏในประโยค ๑ ใหบวชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
กุมารีภูตวรรคที่ ๘ จบ.
---------------คําถามและคําตอบในฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙
[๗๕๘] ภิกษุณีใชรมและรองเทา ตองอาบัติ ๒ คือ ใช เปนทุกกฏในประโยค ๑
เมื่อใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๕๙] ภิกษุณีไปดวยยาน ตองอาบัติ ๒ คือ ไป เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อ
ไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๖๐] ภิกษุณีใชเครื่องประดับเอว ตองอาบัติ ๒ คือ ใช เปนทุกกฏในประโยค ๑
เมื่อใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๖๑] ภิกษุณีใชเครื่องประดับสําหรับสตรี ตองอาบัติ ๒ คือ ใช เปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อใชแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๖๒] ภิกษุณีอาบน้ําปรุงเครื่องประเทืองผิว ตองอาบัติ ๒ คือ อาบ เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ อาบเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๖๓] ภิกษุณีอาบน้ําปรุงกํายานเปนเครื่องอบ ตองอาบัติ ๒ คือ อาบเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ อาบเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๖๔] ภิกษุณียังภิกษุณใี หนวด ใหขยํา ตองอาบัติ ๒ คือ ใหนวด เปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ เมื่อนวดแลวตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๖๕] ภิกษุณียังสิกขมานาใหนวด ใหขยํา ตองอาบัติ ๒ คือ ใหนวด เปน
ทุกกฏ ในประโยค ๑ เมื่อนวดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๖๖] ภิกษุณียังสามเณรีใหนวด ใหขยํา ตองอาบัติ ๒ คือ ใหนวดเปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ เมื่อนวดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
ภิกษุณียังหญิงคฤหัสถใหนวด ใหขยํา ตองอาบัติ ๒ คือ ใหนวดเปนทุกกฏใน
ประโยค ๑ เมื่อนวดแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
ภิกษุณีไมขอโอกาส นั่งบนอาสนะขางหนาภิกษุ ตองอาบัติ ๒ คือ นั่งเปนทุกกฏ
ในประโยค ๑ เมื่อนั่งแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๖๗] ภิกษุณีถามปญหากะภิกษุผูที่ตนยังมิไดขอโอกาส ตองอาบัติ ๒ คือ ถาม
เปนทุกกฏในประโยค ๑ เมื่อถามแลว ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
[๗๖๘] ภิกษุณีไมมีผารัดถันเขาไปสูบาน ตองอาบัติ ๒ คือ เดินลวงที่ลอ มกาวที่หนึ่ง
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เดินลวงที่ลอมกาวที่สอง ตองอาบัติปาจิตตีย ๑.
ฉัตตุปาหนวรรคที่ ๙ จบ.

ขุททกสิกขาบท ๙ วรรค จบ
---------------ปาฏิเทสนียกัณฑ
คําถามและคําตอบในปาฏิเทสนียกัณฑ
[๗๖๙] ภิกษุณีขอเนยใสมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑.
[๗๗๐] ภิกษุณีขอน้ํามันมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑.
[๗๗๑] ภิกษุณีขอน้ําผึ้งมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑.
[๗๗๒] ภิกษุณขี อน้ําออยมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑.
[๗๗๓] ภิกษุณีขอปลามาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑.
[๗๗๔] ภิกษุณีขอเนื้อมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑.
[๗๗๕] ภิกษุณีขอนมสดมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัตปิ าฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑.
[๗๗๖] ภิกษุณีขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑.
ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบท จบ
กตาปตติวารที่ ๒ จบ
---------------วิปตติวารที่ ๓
[๗๗๗] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล
ผูกําหนัด จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด
จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวิบัติ ...
[๗๗๘] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน จัดเปนวิบัติอยางหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คือ
อาจารวิบัติ.
วิปตติวารที่ ๓ จบ
---------------สังคหวารที่ ๔

[๗๗๙] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล
ผูกําหนัด สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวย
กองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ
[๗๘๐] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร
บรรดากองอาบัติ ๗?
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดากอง
อาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
สังคหวารที่ ๔ จบ
---------------สมุฏฐานวารที่ ๕
[๗๘๑] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล
ผูกําหนัด เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา
[๗๘๒] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดา
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ บรรดาสมุฏฐานแหง
อาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางที
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย วาจาและจิต.
สมุฏฐานวารที่ ๕ จบ
---------------อธิกรณวารที่ ๖
[๗๘๓] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล
ผูกําหนัด จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔?
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ของบุรษุ บุคคลผูกําหนัด
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔
[๗๘๔] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา
อธิกรณ ๔?
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน จัดเปนอาปตตาธิกรณบรรดาอธิกรณ ๔.
อธิกรณวารที่ ๖ จบ
---------------สมถวารที่ ๗

[๗๘๕] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคล
ผูกําหนัด ยอมระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ของบุรษุ บุคคลผูกําหนัด
ยอมระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑
[๗๘๖] ถามวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉัน ยอมระงับดวยสมถะเทาไร บรรดา
สมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติของภิกษุณีผูขอนมสมมาฉันยอมระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ
บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑
สมถารที่ ๗ จบ
---------------สมุจจยวารที่ ๘
[๗๘๗] ภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ตอง
อาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของบุรุษบุคคลผูกําหนัด ตอง
อาบัติ ๓ คือ ยินดีการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหัวเขาขึ้นไป ตองอาบัติปาราชิก ๑
ยินดีการจับตองอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป ใตหัวเขาลงมา ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ยินดีการจับตอง
ของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ ๑.
ภิกษุณีผูกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ของบุรุษบุคคลผูกําหนัดตองอาบัติ ๓
เหลานี้?
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติ
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? จัดเปน
อธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปน
อาจารวิบัติ สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวย
สัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินยั กับติณวัตถารกะ ๑
[๗๘๘] ถามวา ภิกษุณีขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ภิกษุณีขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุงจักฉัน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑ ภิกษุณีขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒
เหลานี้.
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร

บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? จัดเปนอธิกรณ
อะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติอยางหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ สงเคราะหดวย
กองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติ
ทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา
มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับวาจามิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย
วาจาและจิต จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ
บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
สมุจจยวารที่ ๘ จบ
---------------กัตถปญญัติวารที่ ๑
ปาราชิก
[๗๘๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทามีความกําหนัด ยินดีการเคลาคลึงดวยกายของ
บุรุษบุคคลผูกําหนัด.
ถ. ในปาราชิกนั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติไมมี ในปาราชิกนั้น.
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ ปาราชิกนั้นจัดเขาในอุทเทศไหน?
นับเนื่องในอุทเทศไหน?
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๒.

ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. เปนศีลวิบัติ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. เปนกองอาบัติปาราชิก.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ ปาราชิกนั้นเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
ถ. ใครนํามา?
ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบๆ กันมา.
[๗๙๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัย คือ ปกปดโทษ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารูวา ภิกษุณีตองธรรมมีโทษถึงปาราชิกแลว ไมโจท
ดวยตนเอง ไมบอกแกคณะ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๗๙๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓
จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาประพฤติตามพระอริฏฐะผูเคยเปนคนฆาแรง ผูถูก
สงฆผูพรอมเพรียงกันยกวัตร.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๗๙๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาราชิก เพราะปจจัย คือ ยังวัตถุที่ ๘ ใหเต็ม ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.

ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียยังวัตถุที่ ๘ ใหเต็ม.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
ปาราชิก จบ
---------------สังฆาทิเสส
[๗๙๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีผูกลาวใหราย กอคดี ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทากลาวใหรายอยู.
ถ. ในสังฆาทิเสสนั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ หรือ?
ต. มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ ไมมีในสังฆาทิเสสนั้น.
ถ. มีสัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตสัพพัตถบัญญัติ.
ถ. มีสาธารณบัญญัติ อสาธารณบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตอสาธารณบัญญัติ.
ถ. มีเอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ?
ต. มีแตเอกโตบัญญัติ.
ถ. บรรดาปาติโมกขุทเทศ ๔ สังฆาทิเสสจัดเขาในอุทเทศไหน?
นับเนื่องในอุทเทศไหน?
ต. จัดเขาในนิทาน นับเนื่องในนิทาน.
ถ. สังฆาทิเสสนั้นมาสูอุเทศโดยอุเทศที่เทาไร?
ต. มาสูอุเทศโดยอุเทศที่ ๓.
ถ. บรรดาวิบัติ ๔ เปนวิบัติอยางไหน?
ต. เปนศีลวิบัติ.
ถ. บรรดาอาบัติ ๗ กอง เปนอาบัติกองไหน?
ต. เปนกองอาบัติสังฆาทิเสส.
ถ. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สังฆาทิเสสเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกาย
วาจา และจิต

ถ. ใครนํามา?
ต. พระเถระทั้งหลายนําสืบๆ กันมา.
[๗๙๔] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ รับหญิงโจรใหบวช ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทารับหญิงโจรใหบวช.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๒ คือ
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.
[๗๙๕] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีรูปเดียวไปสูละแวกบาน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่ง เขาไปสูละแวกบานผูเดียว.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๓. บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง (เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
[๗๙๖] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ
รับภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลว ตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสน ให
เขาหมู ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับ
ภิกษุณีผูซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกเสียจากหมูแลว ตามธรรม ตามวินัยตามสัตถุศาสน ใหเขาหมู.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๗๙๗] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีมีความพอใจรับของเคี้ยวก็ดี ของ

ฉันก็ดี จากมือของบุรุษบุคคลผูพอใจ ดวยมือของตนแลวฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีสุนทรีนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีสุนทรีนันทามีความพอใจ รับอามิสจากมือของบุรุษบุคคล
ผูพอใจ.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนปฐมปาราชิกสิกขาบท).
[๗๙๘] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีกลาววาแมเจา บุรุษบุคคลผูนั้นมี
ความพอใจก็ดี ไมมีความพอใจก็ดี จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนต
เถิด เจาขา บุรุษบุคคลนั้นจักถวายสิ่งใด เปนของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แกแมเจา ขอแมเจา
จงรับประเคนของสิ่งนั้นดวยมือของตน แลวเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้ แลวสงไป ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีรูปหนึ่ง.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีรูปหนึ่งกลาววา แมเจา บุรุษบุคคลผูนั้นมีความพอใจก็ดี
ไมมีความพอใจก็ดี จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ นิมนตเถิด เจาขา
บุรุษบุคคลนั้นจะถวายสิ่งใด เปนของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี แกแมเจา ขอแมเจา จงรับประเคน
ของสิ่งนั้นดวยมือของตน แลวเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้ แลวสงไป.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓.
[๗๙๙] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีโกรธไมสละกรรมเพราะถูกสวด
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลี โกรธ ขัดใจ กลาวอยางนี้วา ขาพเจาขอบอกคืน
พระพุทธเจา ขอบอกคืนพระธรรม ขอบอกคืนพระสงฆ ขอบอกคืนสิกขา.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).

[๘๐๐] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสสเพราะปจจัย คือ ภิกษุณีถูกตัดสินใหแพอธิกรณเรือ่ งหนึ่ง
โกรธ ไมสละกรรมเพราะถูกสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีจัณฑกาลี.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีจัณฑกาลีถูกตัดสินใหแพอธิกรณเรื่องหนึ่ง โกรธ ขัดใจ กลาว
อยางนี้วา พวกภิกษุณีถึงความพอใจดวย ถึงความขัดเคืองดวย ถึงความหลงดวย ถึงความกลัว
ดวย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท).
[๘๐๑] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีทั้งหลายคลุกคลีกัน ไมสละกรรม
เพราะถูกสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีหลายรูป.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปอยูคลุกคลีกัน.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท)
[๘๐๒] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติสังฆาทิเสส เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีสงไปดวยสั่งวา แมเจาทั้งหลาย
ขอทานทั้งหลายจงอยูคลุกคลีกันเถิด อยาอยูต างหากกันเลย ไมสละกรรมเพราะถูกสวดสมนุภาสน
ครบ ๓ จบ ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีถุลลนันทา.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีถุลลนันทาสงภิกษุณีไป ดวยสั่งวา แมเจาทั้งหลาย ขอทาน
ทั้งหลายจงอยูค ลุกคลีกันเถิด อยาอยูตางหากกันเลย.
มีบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
(เหมือนธุรนิกเขปสิกขาบท)

[๘๐๓] ถามวา พระผูมีพระภาคผูทรงรูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ทรงบัญญัติปาฏิเทสนียะ เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ณ ที่ไหน?
ตอบวา ทรงบัญญัติ ณ พระนครสาวัตถี.
ถ. ทรงปรารภใคร?
ต. ทรงปรารภภิกษุณีฉัพพัคคีย.
ถ. เพราะเรื่องอะไร?
ต. เพราะเรื่องที่ภิกษุณีฉัพพัคคียขอนมสมมาฉัน.
มีบัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ สิกขาบทนี้เกิดดวยสมุฏฐาน
๔ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิด
แตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.
กัตถปญญัติวารที่ ๑ จบ
---------------กติอาปตติวารที่ ๒
ปาราชิก
[๘๐๔] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภิกษุณี
ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภิกษุณีตองอาบัติ ๕ ตัว
คือภิกษุณีกําหนัดยินดีการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหัวเขาขึ้นไป ของบุรุษบุคคลผู
กําหนัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุถูกตองกายดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ เอากายถูกตอง
ของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เอาของเนื่องดวยกาย ถูกตองของเนื่องดวยกาย ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑ เปนปาจิตตียในเพราะจี้ดวยนิว้ มือ ๑
เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภิกษุณีตองอาบัติ ๕ เหลานี้.
[๘๐๕] ถามวา เพราะปจจัย คือ ปกปดโทษ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ปกปดโทษ ตองอาบัติ ๔ คือ ภิกษุณีผูรูอยูวา ภิกษุณี
ตองธรรมมีโทษถึงปาราชิก ปกปดไว ตองอาบัติปาราชิก ๑ สงสัยปกปดตองอาบัติถุลลัจจัย ๑
ภิกษุปกปดอาบัติสังฆาทิเสส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ปกปด อาจารวิบัติตองอาบัติทุกกฏ ๑
เพราะปจจัย คือ ปกปดโทษ ตองอาบัติ ๔ เหลานี้.
[๘๐๖] ถามวา เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ
ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตอง
อาบัติ ๕ คือ ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสน
ครบ ๓ จบ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด
ตองอาบัตปิ าราชิก ๑ ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผูทําลาย ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓
จบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ไมสละทิฏฐิลามก เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ

ปาจิตตีย ๑
เพราะปจจัย คือ ไมสละกรรมเพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๕ เหลานี้.
[๘๐๗] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยังวัตถุที่ ๘ ใหเต็มตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยังวัตถุที่ ๘ ใหเต็ม ตองอาบัติ ๓ คือ ภิกษุณีอันบุรุษ
สั่งวา จงมาสูที่ชื่อนี้ แลวเดินไป ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เมื่อกาวเขาสูหัตถบาสของบุรุษ ตอง
อาบัติถุลลัจจัย ๑ ยังวัตถุที่ ๘ ใหเต็ม ตองอาบัติปาราชิก ๑
เพราะปจจัย คือ ยังวัตถุที่ ๘ ใหเต็ม ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
ปาราชิก จบ
---------------สังฆาทิเสส
[๘๐๘] เพราะปจจัย คือภิกษุณีกลาวใหราย กอคดี ตองอาบัติ ๓ คือ บอกแกคน
เดียว ตองอาบัติทุกกฏ ๑ บอกแกคนที่สอง ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ คดีถึงที่สุด ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ๑.
[๘๐๙] เพราะปจจัย คือ รับหญิงโจรใหบวช ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปน
ทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๘๑๐] เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีผูเดียว ไปสูละแวกบาน ตองอาบัติ ๓ คือ เดินไป
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เดินลวงที่ลอมไปกาวหนึง่ ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เดินลวงที่ลอมไป ๒ กาว
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๘๑๑] เพราะปจจัย คือ ไมบอกกลาวการกสงฆ ไมรูฉันทะของคณะ รับภิกษุณี
ซึ่งสงฆพรอมเพรียงกันยกจากหมูแลวตามธรรม ตามวินัย ตามสัตถุศาสนใหเขาหมู ตองอาบัติ
๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด
ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๘๑๒] เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีพอใจรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี จากมือของ
บุรุษบุคคลผูพอใจดวยมือของตนแลวฉัน ตองอาบัติ ๓ คือ รับประเคนดวยมุงจักเคี้ยวจักฉัน
ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ตองอาบัติสังฆาทิเสสทุกๆ คํากลืน ๑ รับประเคนน้ําและไมชําระฟน ตอง
อาบัติทุกกฏ ๑.
[๘๑๓] เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีกลาววา แมเจา บุรุษบุคคลนั้น มีความพอใจก็ดี
ไมมีความพอใจก็ดี จักทําอะไรแกแมเจาได เพราะแมเจาไมมีความพอใจ เชิญเถิดเจาขา บุรุษ
บุคคลนั้น จะถวายสิ่งใด เปนของเคี้ยวหรือของฉันก็ดี แกแมเจา ขอแมเจาจงรับประเคนของ
สิ่งนั้นดวยของตน แลวเคี้ยว หรือฉันเถิด ดังนี้ แลวสงไป ตองอาบัติ ๓ คือ รับประเคนดวย
มุงจักเคี้ยว จักฉัน ตามคําของภิกษุณีนั้น ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติถุลลัจจัยทุกๆ คํากลืน ๑
ฉันเสร็จตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๘๑๔] เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีโกรธ ไมสละกรรม เพราะถูกสวดสมนุภาสน
ครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑

จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๘๑๕] เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีถูกตัดสินใหแพอธิกรณเรือ่ งหนึ่ง โกรธไมสละกรรม
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง
เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๘๑๖] เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีทั้งหลายคลุกคลีกัน ไมสละกรรมเพราะสวด
สมนุภาสนครบ ๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติ เปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปน
ถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
[๘๑๗] เพราะปจจัย คือ ภิกษุณีสงภิกษุณีไปดวยสั่งวา แมเจาทั้งหลาย ขอทาน
ทั้งหลายจงอยูค ลุกคลีกันเถิด อยาอยูตางหากกันเลย ไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ
๓ จบ ตองอาบัติ ๓ คือ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจาสองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรม
วาจาครั้งสุด ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑.
สังฆาทิเสส จบ
---------------[๘๑๘] ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัตเิ ทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุง
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน ๑
เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.
กติอาปตติวารที่ ๒ จบ
---------------วิปตติวารที่ ๓
[๘๑๙] ถามวา เพราะปจจัย คือ การยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติทั้งหลายจัด
เปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติทั้งหลายจัดเปนวิบัติ ๒
บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปนอาจารวิบัติ ...
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติทั้งหลาย จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดา
วิบัติ ๔?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติทั้งหลาย จัดเปนวิบัติอยางหนึ่ง
คือ อาจารวิบัติ บรรดาวิบัติ ๔.
วิปตติวารที่ ๓ จบ
---------------สังคหวารที่ ๔
[๘๒๐] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติสงเคราะหดวย
กองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติสงเคราะหดวยกองอาบัติ

๕ บรรดาอาบัติ ๗ กอง คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางที
ดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติสงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร
บรรดากองอาบัติ ๗?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติสงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดา
กองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
สังคหวารที่ ๔ จบ
---------------สมุฏฐานวารที่ ๕
[๘๒๑] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติเกิดดวยสมุฏฐาน
เทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง
บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติเกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดา
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติเกิดดวยสมุฏฐาน ๔ บรรดา
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใช
จิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกายวาจา และจิต.
สมุฏฐานวารที่ ๕ จบ
---------------อธิกรณวารที่ ๖
[๘๒๒] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติจัดเปนอธิกรณ
ไหน บรรดาอธิกรณ ๔?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติจัดเปนอาปตตาธิกรณ
บรรดาอธิกรณ ๔
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติจัดเปนอธิกรณไหน บรรดาอธิกรณ ๔?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติจัดเปนอาปตตาอธิกรณบรรดา
อธิกรณ ๔.
อธิกรณวารที่ ๖ จบ
---------------สมถวารที่ ๗
[๘๒๓] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติยอมระงับดวย
สมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย อาบัติยอมระงับดวยสมถะ ๓

บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินยั กับ
ติณวัตถารกะ ๑
ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติยอมระงับดวยสมถะเทาไร บรรดา
สมถะ ๗?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน อาบัติยอมระงับดวยสมถะ ๓ บรรดา
สมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับ
ติณวัตถารกะ ๑.
สมถวารที่ ๗ จบ
---------------สมุจจยวารที่ ๘
[๘๒๔] ถามวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภิกษุณีตองอาบัติ
เทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภิกษุณีตองอาบัติ ๕ คือ
ภิกษุณีผูกําหนัดยินดีการจับตองอวัยวะใตรากขวัญลงมา เหนือหัวเขาขึ้นไป ของบุรุษบุคคล
ผูกําหนัด ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุถูกตองกายดวยกาย ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ เอากาย
ถูกตองของเนือ่ งกายดวย ตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ เอาของเนื่องดวยกายถูกตองของเนื่องดวยกาย
ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เปนปาจิตตีย ในเพราะจี้ดวยนิ้วมือ ๑
เพราะปจจัย คือ ยินดีการเคลาคลึงดวยกาย ภิกษุ ภิกษุณี ตองอาบัติ ๕ เหลานี้.
ถ. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔?
สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗?
เกิดขึ้นดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖?
เปนอธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔?
ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ต. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปน
อาจารวิบัติ สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต มิใช
วาจา เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวย
สัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินยั กับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๒๕] ถามวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ คือ รับประเคนดวยมุง
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ ตองอาบัติปาฏิเทสนียะทุกๆ คํากลืน ๑
เพราะปจจัย คือ ขอนมสมมาฉัน ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.

ถ. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติ
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖? เปน
อธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ต. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติอยางหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คือ อาจารวิบัติ สงเคราะห
ดวยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติ
ทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา
มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา บางทีเกิดแตกาย
วาจาและจิต เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ
บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
สมุจจยวารที่ ๘ จบ
ปจจัยวาร ๘ จบ
ภิกขุนีวิภังค ๑๖ มหาวาร จบ
---------------ยอหัวขอสมุฏฐาน
[๘๒๖] สังขารทั้งปวงที่ปจจัยปรุงแตง ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา
พระนิพพานและบัญญัติ ทานวินิจฉัยวา เปนอนัตตา. เมื่อดวงจันทร คือ
พระพุทธเจายังไมเกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย คือ พระพุทธเจา ยังไมอุทัย
ขึ้นมา เพียงแตชื่อของสภาคธรรมเหลานั้น ก็ยังไมมีใครรูจัก. พระมหาวีรเจาทั้งหลาย เปนผูมีพระจักษุ ทรงทําทุกกรกิริยามีอยางตางๆ ทรง
บําเพ็ญบารมีแลวเสด็จอุบัติในโลกเปนไปกับพรหมโลก พระองคทรง
แสดงพระสัทธรรม อันดับเสียซึ่งทุกข นํามาซึ่งความสุข. พระอังคีรสศากยมุนี ผูอนุเคราะหแกประชาทุกถวนหนา อุดมกวาสรรพสัตว
ดุจราชสีห ทรงแสดงพระไตรปฎก คือ พระวินัย ๑ พระสุตตันตะ ๑
พระอภิธรรม ๑ ซึ่งมีคุณมาก อยางนี้ พระสัทธรรมจะเปนไปได ผิวา
พระวินัย คือ อุภโตวิภงั ค ขันธกะและมาติกา ที่รอยกรองดวยคัมภีร
บริวาร เหมือนดอกไมรอ ยดวยเสนดาย ยังดํารงอยู. ในคัมภีรบริวารนัน้ แล
สมุฏฐานทานจัดไวแนนอน ความเจือปนกัน และนิทานอื่นยอมเห็นได
ในพระสูตรขางหนา เพราะฉะนั้น ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักดวยดี ใครตอ
ธรรม พึงศึกษาคัมภีรบริวารเถิด. ในวันอุโบสถ ภิกษุและภิกษุณียอม
สวดสิกขาบท อันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไวในวิภังคทั้ง ๒ ขาพเจาจัก
กลาวสมุฏฐานตามที่รู ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจา. ปฐมปราชิกสิกขาบท
๑ ทุติยปาราชิกสิกขาบท ๑ ตอแตนั้น สัญจริตสิกขาบท ๑ สมนุภาสนสิกขาบท ๑ อติเรกจีวรสิกขาบท ๑ เอฬกโลมสิกขาบททั้งหลาย ๑

ปทโสธัมมสิกขาบท ๑ ภูตาโรจนสิกขาบท ๑ สังวิธานสิกขาบท ๑
เถยยสัตถสิกขาบท ๑ เทสนาสิกขาบท ๑ โจรีวุฏฐาปนสิกขาบท ๑ รวม
กับการบวชสตรีที่มารดาบิดา หรือสามีไมอนุญาต จึงเปนสมุฏฐาน ๑๓.
ในอุภโตวิภังคนี้ นัยแหงสมุฏฐาน ๑๓ นี้ วิญูชนทั้งหลาย คิดกันแลว
ที่คลายคลึงกัน ยอมปรากฏในสมุฏฐานอันหนึ่งๆ.
ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน
[๘๒๗] สิกขาบทวาดวยเสพเมถุน ๑ สิกขาบทวาดวยปลอยน้ําสุกกะ ๑ สิกขาบทวา
ดวยเคลาคลึงกาย ๑ อนิยตสิกขาบทที่หนึ่ง ๑ สิกขาบทวาดวยนอนแซกภิกษุผูเขาไปอยูกอน ๑
สิกขาบทวาดวยฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะใหเขาถวาย ๑ สิกขาบทวาดวยนั่งในที่ลับกับภิกษุณี ๑
สิกขาบทวาดวยแทรกแซงในสโภชนสกุล ๑ สิกขาบทวาดวยนั่งในที่ลับ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบท
วาดวยจี้ดว ยนิว้ มือ ๑ สิกขาบทวาดวยหัวเราะในน้ํา ๑ สิกขาบทวาดวยใหประหาร ๑ สิกขาบท
วาดวยเงือดเงื้อหอกคือฝามือ ๑ เสขิยวัตร ๕๓ สิกขาบท ๑ อธักขกสิกขาบทของภิกษุณี ๑
คามันตรคมนสิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีพอใจรับของฉันจากมือบุรุษ ๑ สิกขาบทวาดวย
ใชของลับกระทบกัน ๑ สิกขาบทวาดวยยินดีทอนยางกลม ๑ สิกขาบทวาดวยยินดีชําระดวยน้ํา ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุณีอยูจําพรรษาแลวไมหลีกไปสูจาริก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมไปรับโอวาท
๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมติดตามปวัตตินี ๑ สิกขาบทเหลานี้ รวม ๗๖ สิกขาบท ทานจัดไว
เปนสิกขาบทมีกายกับจิตเปนสมุฏฐาน ทุกๆ สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหนึ่งเหมือนปฐมปาราชิก
สิกขาบท ฉะนั้น.
ปฐมปาราชิกสมุฏฐาน จบ
---------------ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน
[๘๒๘] สิกขาบทวาดวยถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให ๑ สิกขาบทวาดวยพรากกาย
มนุษย ๑ สิกขาบทวาดวยกลาวอวดธรรมอันยิง่ ของมนุษย ๑ สิกขาบทวาดวยพูดเคาะดวยวาจา
ชั่วหยาบ ๑ สิกขาบทวาดวยกลาวบําเรอตนดวยกาม ๑ สิกขาบทวาดวยตามกําจัดดวยปาราชิก
ธรรมไมมีมูล ๑ สิกขาบทวาดวยถือเอาเลศแหงอธิกรณเรื่องอื่น ๑ อนิยตสิกขาบทที่สอง ๑
สิกขาบทวาดวยใหจีวรแลวชิงเอาคืนมา ๑ สิกขาบทวาดวยนอมลาภของสงฆมาเพื่อตน ๑
สิกขาบทวาดวยพูดเท็จ ๑ สิกขาบทวาดวยดา ๑ สิกขาบทวาดวยพูดสอเสียดภิกษุ ๑ สิกขาบท
วาดวยบอกอาบัติชั่วหยาบ ๑ สิกขาบทวาดวยขุดแผนดิน ๑ สิกขาบทวาดวยพรากภูตคาม ๑
สิกขาบทวาดวยพูดกลบเกลื่อน ๑ สิกขาบทวาดวยโพนทะนา ๑ สิกขาบทวาดวยฉุดคราออกจาก
วิหาร ๑ สิกขาบทวาดวยเอาน้ํารด ๑ สิกขาบทวาดวยสอนภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส ๑ สิกขาบท
วาดวยภิกษุฉันเสร็จแลว ๑ สิกขาบทวาดวยการชวนภิกษุเขาไปบิณฑบาตในบาน ๑ สิกขาบทวา
ดวยการไมเอือ้ เฟอ ๑ สิกขาบทวาดวยการหลอกภิกษุใหกลัวผี ๑ สิกขาบทวาดวยการซอนบริขาร
๑ สิกขาบทวาดวยการแกลงพรากสัตวจากชีวติ ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุรอู ยูใชน้ํามีตัวสัตว ๑
สิกขาบทวาดวยฟนอธิกรณเพือ่ ทําใหม ๑ สิกขาบทวาดวยบวชคนมีอายุหยอน ๒๐ ป ๑ สิกขาบท

วาดวยการอยูรว มกับภิกษุที่สงฆยกวัตร ๑ สิกขาบทวาดวยการสมโภคกับสามเณรที่ถูกนาสนะ ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุผูอันภิกษุทั้งหลายวากลาวโดยชอบธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยธรรมอันเปนไป
เพื่อความยุงเหยิง ๑ สิกขาบทวาดวยการแกลงทําหลง ๑ สิกขาบทวาดวยการโจทดวยอาบัติสังฆา*ทิเสสไมมีมูล ๑ สิกขาบทวาดวยการแกลงกอความรําคาญ ๑ สิกขาบทวาดวยการใหฉันทะเพื่อ
กรรมที่เปนธรรมแลวกลับบนวา ๑ สิกขาบทวาดวยการใหจวี ร แลวกลับบนวา ๑ สิกขาบทวา
ดวยการนอมลาภสงฆไปเพื่อบุคคล ๑ สิกขาบทวาดวยคําที่วาบุรุษบุคคลนั่นจักทําอะไรแกทานได ๑
สิกขาบทวาดวยอธิษฐานอกาลจีวรเปนกาลจีวรแลวใหแจก ๑ สิกขาบทวาดวยแลกจีวรกับภิกษุณี
แลวชิงคืนมา ๑ สิกขาบทวาดวยการยกโทษผูอื่นดวยความถือผิดเขาใจผิด ๑ สิกขาบทวาดวยแชง
ดวยนรก ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดพึงทําอันตรายแกจีวรลาภของคณะ ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใด
พึงหามการแจกจีวรอันเปนธรรม ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดพึงยังสมัยจีวรกาลใหลวงไปดวยหวังจะ
จะไดจีวรอันไมแนนอน ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดพึงหามการเดาะกฐินที่เปนธรรม ๑ สิกขาบทที่
วาภิกษุณีใดพึงแกลงกอความไมผาสุกแกภิกษุณี ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดใหที่อยูแลว ไมพอใจ
ฉุดคราภิกษุณีออก ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดดาหรือกลาวขูภิกษุ ๑ สิกขาบทที่วา ภิกษุณีใด
ดุรายกลาวขูคณะ ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดหวงสกุล ๑ สิกขาบทที่วาดวยการบวชสตรีมีครรภ ๑
สิกขาบทที่วาดวยการบวชสตรีแมลูกออน ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดบวชสิกขมานาผูยังไมไดศึกษา
ในธรรม ๖ ครบ ๒ ป ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใดบวชสิกขมานาผูศึกษาเสร็จในธรรม ๖ ครบ ๒ ป
แตสงฆยังไมไดสมมติ ๑ สิกขาบทที่วาดวยการบวชสตรีคฤหัสถ ๓ สิกขาบท ๑ สิกขาบทที่วา
ดวยการบวชเด็กหญิงรวม ๓ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีมีพรรษาหยอน ๑๒ ใหอุปสมบท*๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีมีพรรษาครบ ๑๒ แลว แตสงฆยังไมไดสมมติใหอุปสมบท ๑ สิกขาบท
วาดวยภิกษุณีอนั ภิกษุณีทั้งหลายอยาเพอกอน ทานอยายังสิกขมานาใหอุปสมบท ๑ สิกขาบทวา
ดวยภิกษุณียังสิกขมานาผูมีใจรายยังชายใหระทมโศกใหอุปสมบท ๑ สิกขาบทวาดวยใหอุปสมบท
ดวยมอบฉันทะที่คางคราว ๑ สิกขาบทวาดวยใหอุปสมบททุกๆ ป ๑ สิกขาบทวาดวยใหสิกขมานา
บวชปละ ๒ รูป ๑ สิกขาบทเหลานี้รวม ๗๐ สิกขาบท จัดเปนสมุฏฐาน ๓ คือ เกิดแตกายกับ
จิต มิใชวาจา เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย และเกิดแตทวาร ๓ เหมือนทุติยปาราชิกสิกขาบท
ฉะนั้น.
ทุติยปาราชิกสมุฏฐาน จบ
---------------สัญจริตตสมุฏฐาน
[๘๒๙] สิกขาบทวาดวยชักสื่อ ๑ สิกขาบทวาดวยสรางกุฏิ ๑ สิกขาบทวาดวยสราง
วิหาร ๑ สิกขาบทวาดวยใชภิกษุณีซักจีวรเกา ๑ สิกขาบทวาดวยรับจีวร ๑ สิกขาบทวาดวยใช
ภิกษุณีขอจีวร ๑ สิกขาบทวาดวยยินดีเฉพาะผาอุตราสงคและอันตรวาสก ๑ สิกขาบทวาดวยถึง
ความกําหนดในจีวร ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยสงทรัพยสําหรับจายจีวรดวยทูต ๑ สิกขาบท
วาดวยใหทําสันถัตเจือไหม ๑ สิกขาบทวาดวยใหทําสันถัตขนเจียมดําลวน ๑ สิกขาบทวาดวยให
ทําสันถัตถือเอาขนเจียมดํา ๒ สวน ๑ สิกขาบทวาดวยใชสันถัตใหมใหได ๖ ป ๑ สิกขาบทวา

ดวยใหทําสันถัตสําหรับนั่ง ๑ สิกขาบทวาดวยการทอดทิ้งอุเทศ ๑ สิกขาบทวาดวยรับรูปยะ ๑
สิกขาบทวาดวยแลกเปลี่ยนและซื้อขายมีประการตางๆ รวม ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวย
บาตรมีรอยราวหยอน ๕ แหง ๑ สิกขาบทวาดวยแสวงหาผาอาบน้ําฝน ๑ สิกขาบทวาดวยขอดาย
๑ สิกขาบทวาดวยเขาไปหาชางหูกถึงความกําหนดในจีวร ๑ สิกขาบทวาดวยวางเช็ดหนาจนถึง
กรอบประตู ๑ สิกขาบทวาดวยใหจีวรแกภิกษุณีผูมิใชญาติ ๑ สิกขาบทวาดวยเย็บจีวรของภิกษุณี
ผูมิใชญาติ ๑ สิกขาบทวาดวยปวารณาดวยขนม ๑ สิกขาบทวาดวยปวารณาดวยปจจัยสี่ ๑
สิกขาบทวาดวยการติดไฟผิง ๑ สิกขาบทวาดวยการเก็บรตนะ ๑ สิกขาบทวาดวยกลองเข็ม ๑
สิกขาบทวาดวยทําเตียง ๑ สิกขาบทวาดวยทําเตียงตั่งหุมนุน ๑ สิกขาบทวาดวยทําผาปูนั่ง ๑
สิกขาบทวาดวยทําผาปดฝ ๑ สิกขาบทวาดวยทําผาอาบน้ําฝน ๑ สิกขาบทวาดวยทําจีวรขนาดสุคต
จีวร ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีขอของอื่นแลวขอของอื่นอีก ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใหจายของอื่น
แลวใหจายของอื่นอีก ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใหจายของอื่นดวยบริขารของสงฆ ๒ สิกขาบท ๑
สิกขาบทที่วาภิกษุณีใหจายของอื่นดวยบริขารของคนหมูมาก ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใหจายของ
อื่นดวยบริขารสวนบุคคล ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใหจายผาหมบาง ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีให
จายผาหมหนา ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีท้งิ อาหารเปนเดน ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีให
ทําผาอาบน้ําเกินประมาณ ๑ สิกขาบทที่วาภิกษุณีใหสมณจีวร ๑ ธรรมคือสิกขาบทเหลานี้ ๕๐
ถวนเกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ เกิดแตกาย มิใชวาจาแลจิต เกิดแตวาจา มิใชกายแลจิต เกิด
แตกายกับวาจา มิใชจิต เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา เกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย และเกิด
ดวยทวาร ๓ อนึ่ง สิกขาบทเหลานี้ มีสมุฏฐาน ๖ เชนกับสัญจริตตสิกขาบท.
สัญจริตตสมุฏฐาน จบ
---------------สมนุภาสนสมุฏฐาน
[๘๓๐] สิกขาบทวาดวยทําลายสงฆ ๑ สิกขาบทวาดวยประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ
๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุวายาก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุประทุษรายสกุล ๑ สิกขาบทวาดวยปด
อาบัติชั่วหยาบ ๑ สิกขาบทวาดวยไมสละทิฏฐิ ๑ สิกขาบทวาดวยไมมอบฉันทะ ๑ สิกขาบทวา
ดวยหัวเราะ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยพูดเสียงดัง ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยมีคําขาวอยู
ในปากจักไมพูด ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุนั่งบนแผนดินแสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุนั่งบน
อาสนะต่ําแสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุยืนอยูแสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุไปขางหลัง
แสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุเดินนอกทางแสดงธรรม ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีปดโทษ ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุประพฤติตามภิกษุผูถูกยกวัตร ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณียินดีการจับตอง ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุณีรับภิกษุณีเขาหมู ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีบอกคืนพระพุทธเจาเปนตน ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุณีถูกตัดสินใหแพอธิกรณเรื่องหนึ่ง ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีอยูคลุกคลี ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุณีประหารตนแลวรองไห ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีเลาะจีวรของภิกษุณี ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมบํารุงสหชีวินีผูตกระกําลําบาก ๑ สิกขาบทที่ตรัสซ้ําถึงภิกษุณีอยูคลุกคลี
กัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมระงับอธิกรณ ๑ สิกขาบทที่วาดวยภิกษุณีไมบอกกอนเขาไปสู

อาราม ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมปวารณาโดย ๓ สถาน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีพึงหวังธรรม
๒ อยางจากภิกษุสงฆทุกกึ่งเดือน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมอนุเคราะหและไมพาสหชีวินีไปจาริก
๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีพูดใหสิกขมานาถวายจีวรแลวจักบวชให ๑ สิกขาบทวาดวย
ภิกษุณีพูดใหสิกขมานาติดตาม ๑
ธรรม คือ สิกขาบทเหลานี้รวม ๓๗ สิกขาบท เกิดแตกายวาจาและจิต ทุกๆ
สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหนึ่ง เหมือนสมนุภาสนสิกขาบท.
สมนุภาสนสมุฏฐาน จบ
---------------กฐินสมุฏฐาน
[๘๓๑] สิกขาบทวาดวยกฐินอันภิกษุเดาะแลว ๓ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวย
ใชอติเรกบาตรสิกขาบทที่หนึ่ง ๑ สิกขาบทวาดวยเภสัช ๑ สิกขาบทวาดวยรับอัจเจกจีวร ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุอยูในเสนาสนะปามีความรังเกียจเก็บไตรจีวรไวในละแวกบานได ๑ สิกขาบท
วาดวยเมื่อหลีกไปไมเก็บเตียงหรือตัง่ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยเขาไปสูที่อยูภิกษุณีแลวสอน
๑ สิกขาบทวาดวยฉันโภชนะทีหลัง ๑ สิกขาบทวาดวยหามภัตรแลวฉันภัตตาหารไมเปนเดน ๑
สิกขาบทวาดวยรับนิมนต ๑ สิกขาบทวาดวยวิกัปจีวร ๑ สิกขาบทวาดวยไมไดรับบอกกอนเขาไปใน
พระราชมณเฑียร ๑ สิกขาบทวาดวยเขาบานในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทวาดวยฉันภัตตาหารที่ภิกษุณี
ยืนสั่งเสียอยู ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีอยูเสนาสนะปารับของเคี้ยวเปนตน ๑ สิกขาบทวาดวย
ภิกษุณีพูดใหราย ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีทําการสั่งสมบาตร ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีเขาไปสู
สกุลในเวลากอนอาหาร ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีเขาไปสูสกุลในเวลาหลังอาหาร ๑ สิกขาบทวา
ดวยภิกษุณีเขาไปสูสกุลในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีผลัดเปลี่ยนผาสังฆาฏิเกินกําหนด
๕ วัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชจีวรผลัดเปลี่ยน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมมอบหมายจีวร
สับเปลี่ยนและที่พัก ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใหฝาฝอันเกิดทีแ่ งมขา ๑ สิกขาบท
วาดวยภิกษุณีไมบอกกอนนั่งบนอาสนะขางหนาภิกษุ ๑
ธรรม คือ สิกขาบทเหลานี้มี ๒๙ สิกขาบท เกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต และเกิดแต
ทวารทั้ง ๓ ทุกๆ สิกขาบทรวมทั้งกฐินสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เสมอกัน.
กฐินสมุฏฐาน จบ
---------------เอฬกโลมสมุฏฐาน
[๘๓๒] สิกขาบทวาดวยขนเจียม ๑ สิกขาบทวาดวยนอนรวมกัน ๒ สิกขาบท ๑
สิกขาบทวาดวยเตียงเทาเสียบ ๑ สิกขาบทวาดวยฉันอาหารในโรงทาน ๑ สิกขาบทวาดวยฉัน
อาหารเปนหมู ๑ สิกขาบทวาดวยฉันอาหารในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทวาดวยฉันอาหารที่ทําการ
สั่งสม ๑ สิกขาบทวาดวยรับประเคนไมชําระฟน ๑ สิกขาบทวาดวยใหอาหารแกอเจลก ๑ สิกขาบท
วาดวยไปดูเสนาอันยกออกไปแลว ๑ สิกขาบทวาดวยอยูในกองทัพ ๑ สิกขาบทวาดวยไปสูสนาม
รบ ๑ สิกขาบทวาดวยดื่มสุรา ๑ สิกขาบทวาดวยยังไมถึงกึ่งเดือนอาบน้ํา ๑ สิกขาบทวาดวยทํา

จีวรใหมใหเสียสี ๑ ปาฏิเทสนียะ ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีฉันกระเทียม ๑ สิกขาบท
วาดวยภิกษุณีเขาไปปฏิบัติภิกษุผูกําลังฉัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไปดูฟอนรํา ๑ สิกขาบทวา
ดวยภิกษุณีเปลือยกายอาบน้ํา ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณี ๒ รูปใชผาปูนอนและผาหมผืนเดียวกัน
นอนดวยกัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณี ๒ รูป นอนเตียงเดียวกัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมมี
พวกเที่ยวจาริกภายในแวนแควน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไมมีพวกเที่ยวจาริกภายนอกแวนแควน
๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีหลีกไปสูจาริกภายในพรรษา ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไปดูโรงละคร ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุณใี ชสอยเกาอี้นอน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีกรอดาย ๑ สิกขาบทวาดวย
ภิกษุณีชวยทําธุระของคฤหัสถ ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใหของเคี้ยวดวยมือของตนแกชาวบาน
เปนตน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชรม
๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีไปดวยยาน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชเครื่องประดับเอว ๑ สิกขาบท
วาดวยภิกษุณีใชเครื่องประดับสําหรับสตรี ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีอาบน้ํา ปรุงเครื่องประเทือง
ผิว ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีอาบน้ําปรุงกํายานเปนเครื่องอบ ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชภิกษุณี
นวด ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชสิกขมานานวด ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชสามเณรีนวด ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุณีใชสตรีคฤหัสถนวด ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีผูเขาบานไมมีผารัดถันตอง
อาบัติ ๑
รวมเปน ๔๔ สิกขาบท เกิดแตกาย มิใชวาจากับจิต เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา
ทุกๆ สิกขาบท รวมทั้งเอฬกโลมสิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เสมอกัน.
เอฬกโลมสมุฏฐาน จบ
---------------ปทโสธัมมสมุฏฐาน
[๘๓๓] สิกขาบทวาดวยสอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกัน ๑ สิกขาบทวาดวย
แสดงธรรมแกมาตุคาม ยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนแตมีบุรุษผูรูเดียงสา ๑ สิกขาบทวาดวยยังไมได
รับสมมติสั่งสอนภิกษุณี ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุไดรับสมมติแลวสอนภิกษุณีเมื่อพระอาทิตยอัสดง*คตแลว ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีเรียนและบอกติรัจฉานวิชา ๒ สิกขาบท ๑ สิกขาบทวาดวย
ภิกษุณีไมขอโอกาสกอนถามปญหา ๑ สิกขาบทเหลานี้รวม ๗ สิกขาบท เกิดแตวาจา มิใชกาย
และจิต เกิดแตวาจากับจิต แตมิใชเกิดแตกาย ทุกๆ สิกขาบท มีสมุฏฐาน ๒ เหมือน
ปทโสธัมมสมุฏฐาน ฉะนั้น.
ปทโสธัมมสมุฏฐาน จบ
---------------อัทธานสมุฏฐาน
[๘๓๔] สิกขาบทวาดวยชักชวนภิกษุณีเดินทางไกล ๑ สิกขาบทวาดวยชักชวนภิกษุณี
ลงเรือลําเดียวกัน ๑ สิกขาบทวาดวยขอโภชนะอันประณีต ๑ สิกขาบทวาดวยชักชวนมาตุคาม
เดินทางดวยกัน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีถอนขนในที่แคบ ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีขอขาว*เปลือก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีรับนิมนตแลวฉันภัตตาหาร ๑ ปาฏิเทสนียะของภิกษุณี ๘

สิกขาบท ๑ สิกขาบทเหลานี้รวม ๑๕ สิกขาบท เกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต เกิดแตกายกับวาจา
มิใชเกิดแตจิต เกิดแตกายกับจิต มิใชเกิดแตวาจา เกิดแตกายวาจาและจิต เปน ๔ สมุฏฐาน
พระพุทธเจาผูมีพระญาณ ทรงบัญญัติวา มีวินัยเสมอกับอัทธานสมุฏฐาน.
อัทธานสมุฏฐาน จบ
---------------เถยยสัตถสมุฏฐาน
[๘๓๕] สิกขาบทวาดวยชักชวนพวกเกวียนผูเปนโจรเดินทางรวม ๑ สิกขาบทวาดวย
ยืนแอบฟง ๑ สิกขาบทวาดวยขอแกงและขาวสุก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณียืนรวมกับบุรุษใน
เวลาค่ําคืน ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณียืนรวมกับบุรุษในโอกาสกําบัง ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณียืน
รวมกับบุรุษในที่กลางแจง ๑ สิกขาบทวา ดวยภิกษุณียืนรวมกับบุรุษในตรอกตัน ๑ รวมสิกขาบท
เหลานี้ ๗ สิกขาบทเกิดแตกายกับจิต มิใชเกิดแตวาจา เกิดแตทวาร ๓ สิกขาบทเหลานี้ มี
สมุฏฐาน ๒ พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ ไดทรงแสดงแลววา เหมือน
เถยยสัตถสมุฏฐาน.
เถยยสัตถสมุฏฐาน จบ
---------------ธัมมเทสนาสมุฏฐาน
[๘๓๖] พระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมแสดงธรรมแกคนมีรมในมือ ๑ มีไมพลองใน
มือ ๑ มีศาตราในมือ ๑ มีอาวุธในมือ ๑ สวมเขียงเทา ๑ สวมรองเทา ๑ ไปในยาน ๑ อยู
บนที่นอน ๑ นั่งรัดเขา ๑ โพกศีรษะ ๑ คลุมศีรษะ ๑ รวมเปน ๑๑ สิกขาบท พอดี เกิดแต
วาจากับจิต มิใชเกิดแตกาย ทุกๆ สิกขาบทมีสมุฏฐานอันหนึ่งเสมอกับธัมมเทสนาสมุฏฐาน.
ธัมมเทสนาสมุฏฐาน จบ
---------------ภูตาโรจนสมุฏฐาน
[๘๓๗] สิกขาบทวาดวยบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง เกิดแตกาย มิใชเกิดแตวาจา
มิใชเกิดแตจิต เกิดแตวาจา มิใชเกิดแตกาย และมิใชเกิดแตจิต เกิดแตกายกับวาจา มิใชเกิด
แตจิต ชื่อวาภูตาโรจนสมุฏฐาน ยอมเกิดแตสมุฏฐาน ๓.
ภูตาโรจนสมุฏฐาน จบ
---------------โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน
[๘๓๘] สิกขาบทวาดวยภิกษุณีรับหญิงโจรใหบวช เกิดแตวาจากับจิต มิใชเกิดแต
กาย และเกิดโดยทวารทั้ง ๓ โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐานนี้ พระพุทธเจาผูธรรมราชาทรงตั้งไววา มี
สมุฏฐาน ๒ ไมซ้ํากัน.
โจรีวุฏฐาปนสมุฏฐาน จบ
----------------

อนนุญาตสมุฏฐาน
[๘๓๙] สิกขาบทวาดวยภิกษุณีบวชสตรีที่มารดาบิดา หรือสามีมิไดอนุญาต เกิดแต
วาจา มิใชเกิดแตกาย และมิใชเกิดแตจิต เกิดแตกายกับวาจา มิใชเกิดแตจิต เกิดแตวาจากับจิต
มิใชเกิดแตกาย เกิดแตกายวาจาจิต ๓ สถาน จึงมีสมุฏฐาน ๔ ไมซ้ํากัน.
อนนุญาตสมุฏฐาน จบ
----------[๘๔๐] ก็สมุฏฐาน ๑๓ ทรงแสดงไวดีแลวโดยยอๆ เปนเหตุทําความไมหลง อนุโลม
แกธรรมที่เปนแบบ วิญูชนเมื่อทรงจําสมุฏฐานนี้ไวได ยอมไมหลงในสมุฏฐานแล.
ยอหัวขอสมุฏฐาน จบ
---------กติปุจฉาวาร
อาบัติเปนตน
[๘๔๑] อาบัติมีเทาไร? กองอาบัติมีเทาไร? วินีตวัตถุมีเทาไร? ความไมเคารพมี
เทาไร? ความเคารพมีเทาไร? วินีตวัตถุมีเทาไร? วิบัติมีเทาไร? สมุฏฐานแหงอาบัติมีเทาไร?
มูลแหงวิวาทมีเทาไร? มูลแหงการโจทมีเทาไร? ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกันมีเทาไร?
เรื่องทําความแตกราวกันมีเทาไร? อธิกรณมีเทาไร? สมถะมีเทาไร?
[๘๔๒] อาบัติมี ๕. กองอาบัติมี ๕. วินีตวัตถุมี ๕. อาบัติมี ๗. กองอาบัติมี ๗.
วินีตวัตถุมี ๗. ความไมเคารพมี ๖. ความเคารพมี ๖. วินีตวัตถุมี ๖. วิบัติมี ๔. สมุฏฐานแหง
อาบัติมี ๖. มูลแหงวิวาทมี ๖. มูลแหงการโจทมี ๖. ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกันมี ๖.
เรื่องทําความแตกราวกันมี ๑๘. อธิกรณมี ๔. สมถะมี ๗.
อาบัติ ๕
[๘๔๓] ในหัวขอเหลานั้นอาบัติ ๕ เปนไฉน? คือ อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส
อาบัติปาจิตตีย อาบัติปาฏิเทสนียะ อาบัติทุกกฏ นี้อาบัติ ๕.
กองอาบัติ ๕
[๘๔๔] ในหัวขอเหลานั้น กองอาบัติ ๕ เปนไฉน? คือ กองอาบัติปาราชิก กอง
อาบัติสังฆาทิเสส กองอาบัติปาจิตตีย กองอาบัติปาฏิเทสนียะ กองอาบัติทุกกฏ นี้กองอาบัติ ๕.
วินีตวัตถุ ๕
[๘๔๕] ในหัวขอเหลานั้น วินีตวัตถุ ๕ เปนไฉน? คือ การเวนไกล การเวนขาด
การงดเวน เจตนาเครื่องเวนจากกองอาบัติ ๕ ความไมประกอบ ความไมทํา ความไมแกลงตอง
ความไมละเมิดขอบเขต การกําจัดกองอาบัติ ๕ ดวยอริยมรรคชื่อเสตุ นี้วินีตวัตถุ ๕.
อาบัติ ๗
[๘๔๖] ในหัวขอเหลานั้น อาบัติ ๗ เปนไฉน? คือ อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส
อาบัติถุลลัจจัย อาบัติปาจิตตีย อาบัติปาฏิเทสนียะ อาบัติทุกกฏ อาบัติทุพภาสิต นี้อาบัติ ๗.
กองอาบัติ ๗

[๘๔๗] ในหัวขอเหลานั้น กองอาบัติ ๗ เปนไฉน? คือ กองอาบัติปาราชิก กอง
อาบัติสังฆาทิเสส กองอาบัติถุลลัจจัย กองอาบัติปาจิตตีย กองอาบัติปาฏิเทสนียะ กองอาบัติ
ทุกกฏ กองอาบัติทุพภาสิต นี้กองอาบัติ ๗.
วินีตวัตถุ ๗
[๘๔๘] ในหัวขอเหลานั้น วินีตวัตถุ ๗ เปนไฉน? คือ การเวนไกล การเวนขาด
การงดเวน เจตนาเครื่องเวนจากกองอาบัติ ๗ ความไมประกอบ ความไมทํา ความไมแกลงตอง
ความไมละเมิดขอบเขต การกําจัดกองอาบัติ ๗ ดวยอริยมรรคชื่อเสตุ นี้วินีตวัตถุ ๗.
ความไมเคารพ ๖
[๘๔๙] ในหัวขอเหลานั้น ความไมเคารพ ๖ เปนไฉน? คือ ความไมเคารพใน
พระพุทธเจา ความไมเคารพในพระธรรม ความไมเคารพในพระสงฆ ความไมเคารพในสิกขา
ความไมเคารพในอัปปมาท ความไมเคารพในปฏิสันถาร นี้ความไมเคารพ ๖.
ความเคารพ ๖
[๘๕๐] ในหัวขอเหลานั้น ความเคารพ ๖ เปนไฉน? คือ ความเคารพในพระพุทธ*เจา ความเคารพในพระธรรม ความเคารพในพระสงฆ ความเคารพในสิกขา ความเคารพใน
อัปปมาท ความเคารพในปฏิสันถาร นี้ความเคารพ ๖.
วินีตวัตถุ ๖
[๘๕๑] ในหัวขอเหลานั้น วินีตวัตถุ ๖ เปนไฉน? คือ การเวนไกล การเวนขาด
การงดเวน เจตนาเครื่องเวนจากความไมเคารพ ๖ ความไมประกอบ ความไมทํา ความไมแกลง
ตอง ความไมละเมิดขอบเขต การกําจัดความไมเคารพ ๖ ดวยอริยมรรคชื่อเสตุ นี้วินีตวัตถุ ๖.
วิบัติ ๔
[๘๕๒] ในหัวขอเหลานั้น วิบัติ ๔ เปนไฉน? คือ ศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ
อาชีววิบัติ นี้วิบัติ ๔.
สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖
[๘๕๓] ในหัวขอเหลานั้น สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ เปนไฉน? คือ อาบัติเกิดแตกาย
มิใชวาจา มิใชจิตก็มี อาบัติเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิตก็มี อาบัติเกิดแตกายกับวาจา
มิใชจิตก็มี อาบัติเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจาก็มี อาบัติเกิดแตวาจากับจิต มิใชกายก็มี อาบัติ
เกิดแตกายวาจาและจิตก็มี นี้สมุฏฐานแหงอาบัติ ๖.
มูลแหงการวิวาท ๖
[๘๕๔] ในหัวขอเหลานั้น มูลแหงวิวาท ๖ เปนไฉน? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมักโกรธ เปนผูถือโกรธ ภิกษุผูที่มักโกรธ ถือโกรธนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงใน
พระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอ
วิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความ
พินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหง

วิวาทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงวิวาทอัน
ลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอใน
บริษัทนั้น พึงปฏิบัติ เพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ความละมูลแหงวิวาท
อันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ยอมมีดว ย
อยางนี้.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู เปนผูตีเสมอทาน ภิกษุที่เปนผูลบหลูตีเสมอทานนั้น ยอม
ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา
ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําให
บริบูรณนั้น ยอมกอวิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุข
แกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถา
พวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายาม
ละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ ทั้งภายในทั้ง
ภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น
ความละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามก
นั้น ยอมมีดวยอยางนี้
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปกติอิสสา เปนผูมีปกติตระหนี่ ภิกษุผูที่มีปกติอิสสามีปกติ
ตระหนี่นั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไม
ทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ
อยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอวิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูล
แกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกข
แกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอ
ในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็น
ปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหง
วิวาทอันลามก ความละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูล
แหงวิวาทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูอวดดี เปนผูเจามายา ภิกษุผูท่อี วดดีเจามายานั้น ยอมไมมคี วามเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมี
ความเคารพ ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น
ยอมกอวิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก
เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็น
มูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามละมูลแหงวิวาท
อันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอใน
บริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ความละมูลแหงวิวาท
อันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ยอมมีดว ย

อยางนี้
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก มีความเห็นผิด ภิกษุผูที่มีความปรารถนาลามก
มีความเห็นผิดนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอม
ไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรมและพระสงฆอยู
แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอวิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแก
ชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกข
แกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอ
ในบริษัทนั้น พึงพยายามละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาท
เห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติ เพื่อความเปนไปตอไปแหงมูล
แหงวิวาทอันลามกนั้น ความละมูลแหงวิวาทอันลามกนั้นยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไป
แหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดอยาก ภิกษุผูที่
ถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟน ปลดไดยากนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงใน
พระศาสดา พระธรรมและพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอ
วิวาทในสงฆ การวิวาทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความ
พินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูล
แหงวิวาทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามละมูลแหงวิวาท
อันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงวิวาทเห็นปานนี้ ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอ
ในบริษัทนั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ความละมูลแหง
วิวาทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงวิวาทอันลามกนั้น ยอมมี
ดวยอยางนี้ นีม้ ูลแหงวิวาท ๖.
มูลแหงการโจท ๖
[๘๕๕] ในหัวขอเหลานั้น มูลแหงการโจท ๖ เปนไฉน? คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เปนผูมักโกรธ ถือโกรธ ภิกษุผทู ี่มักโกรธ ถือโกรธนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา
พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพยําเกรง
ในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณน้ัน ยอมกอการโจท
ในสงฆ การโจทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศ
แกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการ
โจทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้น พึงพยายามละมูลแหงการโจท
อันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอ
ในบริษทั นั้น พึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงการโจทอันลามกนั้น ความละมูลแหง
การโจทอันลามกนั้นยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปแหงมูลแหงการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวย
อยางนี้.

อนึ่ง ภิกษุเปนผูลบหลู เปนผูตีเสมอทาน ภิกษุผูที่ลบหลูตีเสมอทานนั้น ยอมไมมี
ความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา
ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไม
ทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอการโจทในสงฆ การโจทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไม
เปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและ
มนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอใน
บริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจท
เห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูล
แหงการโจทอันลามกนั้น ความละมูลแหงการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปน
ไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีปกติอิสสา เปนผูมีปกติตระหนี่ ภิกษุผูที่มีปกติอิสสา มีปกติตระหนี่
นั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณ
ในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขา
ก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอการโจทในสงฆ การโจทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อ
ไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและ
มนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัท
นั้นพึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปาน
นี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลแหงการ
โจทอันลามกนั้น ความละมูลแหงการโจทอันลามกนั้นยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหง
มูลของการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูอวดดี เปนผูเจามายา ภิกษุผูที่อวดดีเจามายานั้น ยอมไมมคี วามเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมี
ความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณ
นั้น ยอมกอการโจทในสงฆ การโจทยอมมี เพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแก
ชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวก
เธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายาม
ละมูลแหงการโจทอันลามกนัน้ เสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ทั้งภายใน
ทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้น
ความละมูลแหงการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดว ยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลแหงการโจทอัน
ลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก เปนผูมีความเห็นผิด ภิกษุเปนผูมีความปรารถนา
ลามก มีความเห็นผิดนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู
ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และ
พระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอการโจทในสงฆ การโจทยอมมีเพือ่ ความ

ไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูล
เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้ง
ภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหงการโจทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไม
เล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อ
ความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้น ความละมูลแหงการโจทอันลามกนั้น ยอมมี
ดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้นยอมมีดวยอยางนี้.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟนปลดไดยาก ภิกษุผูที่ถือ
แตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟนปลดไดยากนั้น ยอมไมมีความเคารพยําเกรงในพระ*ศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู ยอมไมทําใหบริบูรณในสิกขา ภิกษุผูที่ไมมีความเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา พระธรรม และพระสงฆอยู แมในสิกขาก็ไมทําใหบริบูรณนั้น ยอมกอ
การโจทในสงฆ การโจทยอมมีเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนมาก เพื่อไมเปนสุขแกชนมาก เพื่อ
ความพินาศแกชนมาก เพื่อความไมเกื้อกูลเพือ่ ทุกขแกเทวดาและมนุษย ถาพวกเธอเล็งเห็น
มูลแหงการโจทเห็นปานนี้ไดทั้งภายในทั้งภายนอก พวกเธอในบริษัทนั้นพึงพยายามละมูลแหง
การโจทอันลามกนั้นเสีย ถาพวกเธอไมเล็งเห็นมูลแหงการโจทเห็นปานนี้ทั้งภายในทั้งภายนอก
พวกเธอในบริษัทนั้นพึงปฏิบัติเพื่อความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้น ความละมูล
แหงการโจทอันลามกนั้น ยอมมีดวยอยางนี้ ความเปนไปตอไปแหงมูลของการโจทอันลามกนั้น
ยอมมีดวยอยางนี้ นี้มูลแหงการโจท ๖.
สาราณียธรรม ๖ ประการ
[๘๕๖] ในหัวขอเหลานั้น ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ๖ เปนไฉน?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งกายกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย
ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ ธรรมแมนี้เปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่
เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพือ่
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายทั้งในที่
แจงทั้งในที่ลับ ธรรมแมนี้เปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน.
อนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งมโนกรรมประกอบดวยเมตตาในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลายทั้งใน
ที่แจงทั้งในที่ลับ ธรรมแมนี้เปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูไมหวงลาภที่เกิดโดยธรรม ที่ตนหาไดโดยชอบธรรม โดยที่สุดแมแต
อาหารที่นับเนื่องในบาตรไวบริโภค เปนผูบริโภครวมกับเพือ่ นสพรหมจารีผูมีศีล ธรรมแมนี้เปน
ที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน

เพื่อความไมววิ าทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีศีลเสมอกับเพื่อนสพรหมจารีในศีลทั้งหลาย ที่ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง
ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ อันกิเลสไมจับตอง เปนไปเพื่อสมาธิทั้งในที่แจง
ทั้งในที่ลับอยู ธรรมแมนี้เปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ
เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน.
อนึ่ง ภิกษุเปนผูมีทิฏฐิเสมอกับเพื่อนสพรหมจารีในทิฏฐิอันประเสริฐ นําออกจากทุกข
นําไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูทําตามพร่ําสอนทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับอยู ธรรมแมนเี้ ปนที่
ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน ทําใหเปนที่รัก ทําใหเปนที่เคารพ เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน
เพื่อความไมววิ าทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นี้
สาราณียธรรม ๖.
เรื่องทําความแตกราวกัน ๑๘
[๘๕๗] ในหัวขอเหลานั้น เรื่องทําความแตกราวกัน ๑๘ เปนไฉน? ภิกษุในธรรม*วินัยนี้
๑. แสดงสภาพมิใชธรรมวา เปนธรรม.
๒. แสดงธรรมวา สภาพมิใชธรรม.
๓. แสดงสภาพมิใชวินัยวา เปนวินัย.
๔. แสดงวินัยวา สภาพมิใชวินัย.
๕. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิไดทรงภาษิตมิไดตรัสไว วาพระตถาคตทรงภาษิต
ตรัสไว.
๖. แสดงสิ่งที่พระตถาคตไดทรงภาษิต ตรัสไวแลว วาพระตถาคตมิไดทรงภาษิต
มิไดตรัสไว.
๗. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิไดทรงประพฤติมาวา พระตถาคตทรงประพฤติมา.
๘. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงประพฤติมาวา พระตถาคตมิไดทรงประพฤติมา.
๙. แสดงสิ่งที่พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไววา พระตถาคตทรงบัญญัติไว.
๑๐. แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติไววา พระตถาคตมิไดทรงบัญญัติไว.
๑๑. แสดงอาบัติวา มิใชอาบัติ.
๑๒. แสดงสิ่งมิใชอาบัติวา เปนอาบัติ.
๑๓. แสดงอาบัติเบาวา อาบัติหนัก.
๑๔. แสดงอาบัติหนักวา อาบัติเบา.
๑๕. แสดงอาบัติมีสวนเหลือวา อาบัติหาสวนเหลือมิได.
๑๖. แสดงอาบัติหาสวนเหลือมิไดวา อาบัติมีสวนเหลือ.
๑๗. แสดงอาบัติชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ.
๑๘. แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติชั่วหยาบ.

นี้ เรื่องทําการแตกราวกัน ๑๘
อธิกรณ ๔
[๘๕๘] ในหัวขอเหลานั้น อธิกรณ ๔ เปนไฉน? คือวิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑
อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑ นี้อธิกรณ ๔
สมถะ ๗
[๘๕๙] ในหัวขอเหลานั้น สมถะ ๗ เปนไฉน? คือสัมมุขาวินัย ๑ สติวินยั ๑
อมูฬหวินยั ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ เยภุยยสิกา ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ นี้สมถะ ๗
กติปุจฉาวาร จบ
---------------หัวขอประจําวาร
[๘๖๐] อาบัติ กองอาบัติ วินีตวัตถุ และอาบัติ กองอาบัติ วินีตวัตถุอีกอยางละ ๗
ความไมเคารพ ความเคารพ วินีตวัตถุอีก ๗ วิบัติ สมุฏฐานแหงอาบัติ มูลแหงการวิวาทและ
การโจท ธรรมเปนที่ตั้งแหงความใหระลึกถึงกัน เรื่องทําการแตกราว อธิกรณและสมถะ ๗ พระ
ผูมีพระภาคตรัสไวแลว รวมเปน ๑๗ บท.
---------------วีสติวาร
สมุฏฐานวารแหงอาบัติ ๖ ที่ ๑
[๘๖๑] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑ ภิกษุตองอาบัตปิ าราชิก หรือ ตอบวา
ไมตองเลย ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ? ตอบวา
บางทีตอง ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ หรือ? ตอบวา
บางทีตอง ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอ ง ตองอาบัติทุพภาษิต หรือ? ตอบวา
ไมตองเลย.
[๘๖๒] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบวา
ไมตองเลย. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?
ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัตปิ าจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง ตองอาบัติทุพภาสิต
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย.
[๘๖๓] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๓ ภิกษุตองอาบัติปาราชิกหรือ? ตอบวา
ไมตองเลย. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุพภาสิต
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย.
[๘๖๔] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบวา
บางทีตอง. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?

ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุพภาสิต
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย.
[๘๖๕] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๕ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบวา
บางทีตอง. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
หรือ? ตอบวา ไมตองเลย. ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุพภาสิต
หรือ? ตอบวา บางทีตอง.
[๘๖๖] มีผูถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๖ ภิกษุตองอาบัติปาราชิก หรือ? ตอบวา
บางทีตอง. ตองอาบัติสังฆาทิเสส หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถุลลัจจัย หรือ?
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติถลุ ลัจจัย หรือ?
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาจิตตีย หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ หรือ?
ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุกกฏ หรือ? ตอบวา บางทีตอง. ตองอาบัติทุพภาสิต หรือ?
ตอบวา ไมตองเลย.
สมุฏฐานวารแหงอาบัติ ๖ ที่ ๑ จบ
---------------กตาปตติวารแหงสมุฏฐานอาบัติ ๖ ที่ ๒
[๘๖๗] ถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑ ภิกษุตองอาบัติ ๕ คือ
๑. ภิกษุสําคัญวาควร สรางกุฎีดวยอาการขอเอาเอง ไมใหสงฆแสดงพืน้ ที่ เกิน
ประมาณ มีผูจับจองไว ไมมีชานรอบ เปนทุกกฏในประโยค.
๒. เมื่อยังไมวางกอนดินอีกกอนหนึ่ง ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. เมื่อวางดินกอนนั้นเสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๔. ภิกษุสําคัญวาควรฉันโภชนะในเวลาวิกาล ตองอาบัติปาจิตตีย.
๕. ภิกษุสําคัญวาควรรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี จากมือของภิกษุณีมิใชญาติ
ผูเขาไปสูละแวกบาน ดวยมือของตนมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๑ ภิกษุตองอาบัติ ๕ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติ
เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? จัดเปน
อธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางที่เปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส
บางทีดว ยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ

บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกาย มิใชวาจา
มิใชจิต.
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือบางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๖๘] ถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒ ภิกษุตองอาบัติ ๔ คือ
๑. ภิกษุสําคัญวาควร สั่งวา จงทํากุฎีใหฉัน เขาทํากุฎีใหเธอ มิไดใหสงฆแสดง
พื้นที่ เกินประมาณ มีผูจับจองไว ไมมีชานรอบ เปนทุกกฏในประโยค.
๒. เมื่อยังไมวางกอนดินอีกกอนหนึ่ง ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. เมื่อวางดินกอนนั้นเสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๔. ภิกษุสําคัญวาควรสอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๒ ภิกษุตองอาบัติ ๔ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัตเิ ทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตวาจา มิใชกาย
มิใชจิต.
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ
๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๖๙] ถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๓ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๓ ภิกษุตองอาบัติ ๕ คือ
๑. ภิกษุสําคัญวาควรจัดการสรางกุฎี ไมใหสงฆแสดงพืน้ ที่ เกินประมาณ มีผู
จับจองไว ไมมชี านรอบ เปนทุกกฏในประโยค.
๒. เมื่อยังมิไดวางกอนดินอีกกอนหนึง่ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. เมื่อวางดินกอนนั้นเสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๔. ภิกษุสําคัญวาควรขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนตนมาฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๕. ภิกษุสําคัญวาควร ไมหามภิกษุณีผูสั่งเสียอยูแลวฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๓ ภิกษุตองอาบัติ ๕ เหลานี้.

ถามวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ. สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆา*ทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานแหงอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับวาจา
มิใชจิต.
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาต*กรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๗๐] ถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔ ภิกษุตองอาบัติ ๖ คือ
๑. ภิกษุเสพเมถุนธรรม ตองอาบัติปาราชิก.
๒. ภิกษุสําคัญวาไมควรสรางกุฎีดวยอาการขอเอาเอง มิไดใหสงฆแสดงที่ เกิน
ประมาณ มีผูจับจองไว ไมมีชานรอบ เปนทุกกฏในประโยค.
๓. เมื่อยังไมวางดินอีกกอนหนึ่ง ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. เมื่อวางดินกอนนั้นเสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๕. ภิกษุสําคัญวาไมควรฉันโภชนะในเวลาวิกาล ตองอาบัติปาจิตตีย.
๖. ภิกษุสําคัญวาไมควรรับของของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี จากมือภิกษุณีมิใชญาติ
ผูเขาไปสูละแวกบาน ดวยมือตนแลวฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๔ ภิกษุตองอาบัติ ๖ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย
บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๗๑] ถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๕ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?

ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๕ ภิกษุตองอาบัติ ๖ คือ
๑. ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา กลาวอวดอุตตริมนุสส*ธรรมที่ไมมี ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก.
๒. ภิกษุสําคัญวาไมควร สั่งวา จงสรางกุฎใี หฉัน เขาสรางกุฎีใหเธอ มิไดใหสงฆ
แสดงพื้นที่ เกินประมาณ มีผูจับจองไว ไมมชี านรอบ เปนทุกกฏในประโยค.
๓. เมื่อยังไมไดวางกอนดินอีกกอนหนึง่ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. เมื่อวางกอนดินกอนนัน้ แลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๕. ภิกษุสําคัญวาไมควร สอนธรรมแกอนุปสัมบันวาพรอมกัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๖. ภิกษุไมประสงคจะดา ไมประสงคจะดูหมิ่น ไมประสงคจะทําใหเกอเขิน กลาว
คําเลวทราม ดวยประสงคจะลอเลน ตองอาบัติทุพภาสิต.
ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๕ ภิกษุตองอาบัติ ๖ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไรบรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ บางทีดวยกองอาบัติทุพภาสิต.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตวาจากับจิตมิใชกาย.
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ
๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๗๒] ถามวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๖ ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๖ ภิกษุตองอาบัติ ๖ คือ
๑. ภิกษุชวนกันไปลักทรัพย ตองอาบัติปาราชิก.
๒. ภิกษุสําคัญวาไมควร จัดการสรางกุฎี มิไดใหสงฆแสดงพื้นที่ เกินประมาณ มีผู
จับจองไว ไมมชี านรอบ เปนทุกกฏในประโยค.
๓. เมื่อยังไมไดวางกอนดินอีกกอนหนึง่ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. เมื่อวางกอนดินกอนนัน้ เสร็จแลว ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๕. ภิกษุสําคัญวาไมควร ขอโภชนะอันประณีต เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
๖. ภิกษุสําคัญวาไมควร ไมหามภิกษุณีผูสั่งเสียอยูแลวฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ดวยสมุฏฐานอาบัติที่ ๖ ภิกษุตองอาบัติ ๖ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติ

เทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐาน ๖? จัดเปนอธิกรณอะไร
บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย
บางทีดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายวาจาและจิต.
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวย
สัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินยั กับติณวัตถารกะ ๑.
กตาปตติวารแหงสมุฏฐานอาบัติ ๖ ที่ ๒ จบ
---------------อาปตติสมุฏฐานคาถา
[๘๗๓] สมุฏฐานเกิดแตกาย อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกิด
แตสมุฏฐานนั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค
ขอทานบอกขอนั้น.
สมุฏฐานเกิดแตกาย อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน ทรง
เกื้อกูลสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้น
มี ๕. ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค ขาพเจาบอกขอนั้นแกทาน.
สมุฏฐานเกิดแตวาจา อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน
ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกิดแตสมุฏฐาน
นั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค ขอทานบอก
ขอนั้น.
สมุฏฐานเกิดแตวาจา อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน
ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกิดแต
สมุฏฐานนั้นมี ๔. ขาแตทานผูฉลาดในวิภงั ค ขาพเจาบอกขอนั้นแกทาน.
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตวาจา อันพระพุทธเจาผูทรงเห็น
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว
อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดใน
วิภังค ขอทานบอกขอนั้น.
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตวาจา อันพระพุทธเจาผูทรงเห็น
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว
อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมี ๕. ขาแตทานผูฉลาดในวิภงั ค ขาพเจาบอก

ขอนั้นแกทาน.
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตจิต อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว อาบัติ
เกิดแตสมุฏฐานนั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค
ขอทานบอกขอนั้น.
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตจิต อันพระพุทธเจาผูทรงเห็น
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว อาบัติ
เกิดแตสมุฏฐานนั้นมี ๖. ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค ขาพเจาบอกขอนั้น
แกทาน.
สมุฏฐานเกิดแตวาจา เกิดแตจิต อันพระพุทธเจาผูทรงเห็น
พระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว
อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทานผูฉลาดใน
วิภังค ขอทานบอกขอนั้น.
สมุฏฐานเกิดแตวาจา เกิดแตจิต อันพระพุทธเจาผูทรงเห็นพระนิพพาน
ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอกแลว อาบัติเกิดแต
สมุฏฐานนั้นมี ๖. ขาแตทานผูฉลาดในวิภงั ค ขาพเจาบอกขอนั้นแกทาน.
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตวาจา เกิดแตจิต อันพระพุทธเจา
ผูทรงเห็นพระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอก
แลว อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมีเทาไร? ขาพเจาขอถาม ขาแตทาน
ผูฉลาดในวิภังค ขอทานบอกขอนั้น.
สมุฏฐานเกิดแตกาย เกิดแตวาจา เกิดแตจิต อันพระพุทธเจา
ผูทรงเห็นพระนิพพาน ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลก ทรงเห็นวิเวก ตรัสบอก
แลว อาบัติเกิดแตสมุฏฐานนั้นมี ๖. ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค ขาพเจา
บอกขอนั้นแกทาน.
อาปตติสมุฏฐานคาถาที่ ๓ จบ
--------------วิปตติปจจยวารที่ ๔
[๘๗๔] ถามวา เพราะปจจัยคือศีลวิบัติ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัยคือ ศีลวิบัติ ตองอาบัติ ๔ คือ
๑. ภิกษุณีรูอยู ปดปาราชิกธรรม ตองอาบัติปาราชิก.
๒. สงสัย ปดไว ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. ภิกษุปดอาบัติสังฆาทิเสส ตองอาบัติปาจิตตีย.
๔. ปดอาบัติชั่วหยาบของตน ตองอาบัติทุกกฏ.
เพราะปจจัยคือศีลวิบัติ ตองอาบัติ ๔ เหลานี้.

ถามวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗? ...
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายวาจาและจิต. จัด
เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔. ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขา
วินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๗๕] ถามวา เพราะปจจัย คือ อาจารวิบตั ิ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาจารวิบัติ ตองอาบัติ ๑ คือ ปดอาจารวิบัติ ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
เพราะปจจัย คือ อาจารวิบตั ิ ตองอาบัติ ตัว ๑ นี้
ถามวา อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร บรรดา
สมถะ ๗?
ตอบวา อาบัตินั้นจัดเปนวิบัติอันหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ สงเคราะหดวย
กองอาบัติหนึ่ง บรรดากองอาบัติ ๗ คือดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขา
วินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑
[๘๗๖] ถามวา เพราะปจจัย คือทิฏฐิวิบัติ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือทิฏฐิวิบัติ ตองอาบัติ ๒ คือ
๑. ไมสละทิฏฐิอันลามก เพราะสวดประกาศหามครบ ๓ จบ จบญัตติเปนทุกกฏ
จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง เปนอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
๒. จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติปาจิตตีย.
เพราะปจจัย คือ ทิฏฐิวิบัติ ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติ ๑ บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือเกิดแตกาย วาจา และจิต
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑

บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๗๗] ถามวา เพราะปจจัย คือ อาชีววิบัติ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาชีววิบัติ ตองอาบัติ ๖ คือ
๑. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุผปู รารถนาลามกอันความ
ปรารถนาครอบงํา อวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมมี ไมเปนจริง ตองอาบัติปาราชิก.
๒. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุถงึ ความเปนผูเที่ยวชักสื่อ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๓. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุกลาววา ภิกษุใดอยูในวิหาร
ของทาน ภิกษุนั้นเปนพระอรหันต เมื่อผูฟงเขาใจ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๔. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุขอโภชนะอันประณีต เพื่อ
ประโยชนตนมาฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๕. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุณีขอโภชนะอันประณีต
เพื่อประโยชนตนมาฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
๖. เพราะเหตุแหงอาชีวะ เพราะการณแหงอาชีวะ ภิกษุไมอาพาธ ขอแกงก็ดี ขาวสุก
ก็ดี เพื่อประโยชนตนมาฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
เพราะปจจัย คือ อาชีววิบัติ ตองอาบัติ ๖ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือบางทีเปนศีลวิบัติ
บางทีเปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๖ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางที
ดวยกองอาบัติปาฏิเทสนียะ บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา
มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางที
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา
และจิต ๑
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
วิปตติปจจยวาร ที่ ๔ จบ
---------------อธิกรณปจจยวาร ที่ ๕
[๘๗๘] ถามวา เพราะปจจัย คือ วิวาทาธิกรณ ตองอาบัติเทาไร?

ตอบวา เพราะปจจัย คือวิวาทาธิกรณ ตองอาบัติ ๒ คือ
๑. ดาอุปสัมบัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๒. ดาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
เพราะปจจัย คือ วิวาทาธิกรณ ตองอาบัติ ๒ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติหนึ่ง บรรดาวิบัติ ๔ คืออาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑
บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๗๙] ถามวา พระปจจัย คือ อนุวาทาธิกรณ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อนุวาทาธิกรณ ตองอาบัติ ๓ คือ
๑. ภิกษุโจทภิกษุดวยปาราชิกธรรมอันไมมีมูล ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๒. โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสอันไมมีมูล ตองอาบัติปาจิตตีย.
๓. โจทดวยอาจารวิบัติอันไมมีมูล ตองอาบัติทุกกฏ.
เพราะปจจัย คือ อนุวาทาธิกรณ ตองอาบัติ ๓ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ
บางทีเปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส
บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจาและจิต ๑
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาต*กรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
[๘๘๐] ถามวา เพราะปจจัย คือ อาปตตาธิกรณ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ อาปตตาธิกรณ ตองอาบัติ ๔ คือ
๑. ภิกษุณีรูอยูปกปดปาราชิกธรรม ตองอาบัติปาราชิก.

๒. สงสัยปกปด ตองอาบัติถุลลัจจัย.
๓. ภิกษุปกปดอาบัติสังฆาทิเสส ตองอาบัติปาจิตตีย.
๔. ปกปดอาจารวิบัติ ตองอาบัติทุกกฏ.
เพราะปจจัย คือ อาปตตาธิกรณ ตองอาบัติ ๔ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายวาจาและจิต.
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวย
ปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑
[๘๘๑] ถามวา เพราะปจจัย คือ กิจจาธิกรณ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะปจจัย คือ กิจจาธิกรณ ตองอาบัติ ๕ คือ
๑. ภิกษุณีประพฤติตามภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ไมสละกรรมเพราะสวดประกาศหามครบ
๓ จบ จบญัตติ เปนทุกกฏ.
๒. จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง เปนถุลลัจจัย.
๓. จบกรรมวาจาครั้งสุดทาย ตองอาบัติปาราชิก
๔. ภิกษุประพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆ ไมสละกรรมเพราะสวดประกาศหามครบ ๓ จบ
ตองอาบัติสังฆาทิเสส.
๕. ไมสละทิฏฐิลามก เพราะสวดประกาศหามครบ ๓ จบ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เพราะปจจัย คือ กิจจาธิกรณ ตองอาบัติ ๕ เหลานี้.
ถามวา อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? ... ระงับดวยสมถะเทาไร
บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางที
เปนอาจารวิบัติ.
สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก
บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ.
เกิดดวยสมุฏฐานหนึ่ง บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกายวาจา และจิต
จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔.
ระงับดวยสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญตกรณะ ๑

บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑
[๘๘๒] ถามวา เวนอาบัติ ๗ และเวนกองอาบัติ ๗ เสีย อาบัตินอกนั้นจัดเปน
วิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวย
สมุฏฐานเทาไร บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดาอธิกรณ ๔? ระงับดวย
สมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗?
ตอบวา เวนอาบัติ ๗ และเวนกองอาบัติ ๗ เสีย อาบัตินอกนั้นไมจัดเปนวิบัติขอไหน
บรรดาวิบัติ ๔ ไมสงเคราะหดวยกองอาบัติไหน บรรดากองอาบัติ ๗ ไมเกิดดวยสมุฏฐานไหน
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ ไมจัดเปนอธิกรณขอไหน บรรดาอธิกรณ ๔ ไมระงับดวยสมถะขอไหน
บรรดาสมถะ ๗ ขอนั้น เปนเพราะเหตุไร? เพราะเวนอาบัติ ๗ และเวนกองอาบัติ ๗ เสีย
ไมมีอาบัติอยางอื่นอีก.
อธิกรณปจจยวาร ที่ ๕ จบ
อนันตรเปยยาล จบ
---------------หัวขอบอกวาร
[๘๘๓] กติปุจฉาวาร ๑ สมุฏฐานวาร ๑ กตาปตติวาร ๑ อาปตติสมุฏฐานวาร ๑
วิปตติวาร ๑ กับอธิกรณวาร ๑ฯ
ปริยายวาร ที่ ๖
[๘๘๔] วิวาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน? มีฐานเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภูมิเทาไร
มีเหตุเทาไร? มีมูลเทาไร? ภิกษุวิวาทกันดวยอาการเทาไร? วิวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ
เทาไร?
อนุวาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน? มีฐานเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภูมิเทาไร?
มีเหตุเทาไร? มีมูลเทาไร? ภิกษุโจทดวยอาการเทาไร? อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?
อาปตตาธิกรณมีอะไรเปนประธาน? มีฐานเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภูมิเทาไร?
มีเหตุเทาไร? มีมูลเทาไร? ภิกษุตองอาบัติดวยอาการเทาไร? อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ
เทาไร?
กิจจาธิกรณมีอะไรเปนประธาน? มีฐานเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภูมิเทาไร? มีเหตุ
เทาไร? มีมูลเทาไร? กิจเกิดดวยอาการเทาไร? กิจจาธิกรณยอมระงับดวยสมถะเทาไร?
[๘๘๕] ถามวา วิวาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน?
ตอบวา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนประธาน มีความไมโลภ ความ
ไมโกรธ ความไมหลง เปนประธาน.
ถ. มีฐานเทาไร?
ต. มีฐาน คือ เรื่องทําความแตกราวกัน ๑๘.
ถ. มีวัตถุเทาไร?
ต. มีวัตถุทําความแตกราวกัน ๑๘.

ถ. มีภูมิเทาไร?
ต. มีภูมิ คือ วัตถุทําความแตกราวกัน ๑๘.
ถ. มีเหตุเทาไร?
ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓.
ถ. มีมูลเทาไร?
ต. มีมูล ๑๒.
ถ. ภิกษุวิวาทกันดวยอาการเทาไร?
ต. ภิกษุวิวาทกันดวยอาการ ๒ คือ เห็นวาเปนธรรม ๑ เห็นวาไมเปนธรรม ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๒ คือ ดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยเยภุยยสิกา ๑
[๘๘๖] ถามวา อนุวาทาธิกรณมีอะไรเปนประธาน?
ตอบวา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนประธาน มีความไมโลภ ความ
ไมโกรธ ความไมหลง เปนประธาน.
ถ. มีฐานเทาไร?
ต. มีฐาน คือ วิบัติ ๔.
ถ. มีวัตถุเทาไร?
ต. มีวัตถุ คือ วิบัติ ๔.
ถ. มีภูมิเทาไร?
ต. มีภูมิ คือ วิบัติ ๔.
ถ. มีเหตุเทาไร?
ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓.
ถ. มีมูลเทาไร?
ต. มีมูล ๑๔.
ถ. ภิกษุโจทดวยอาการเทาไร?
ต. ภิกษุโจทดวยอาการ ๒ คือ ดวยวัตถุ ๑ ดวยอาบัติ ๑.
ถ. อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๔ คือ ดวยสัมมุขาวินยั ๑ ดวยสติวินยั ๑ ดวย
อมูฬหวินยั ๑ ดวยตัสสปาปยสิกา ๑.
[๘๘๗] ถามวา อาปตตาธิกรณมีอะไรเปนประธาน?
ตอบวา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนประธาน มีความไมโลภ ความ
ไมโกรธ ความไมหลง เปนประธาน.
ถ. มีฐานเทาไร?
ต. มีฐาน คือ กองอาบัติ ๗.
ถ. มีวัตถุเทาไร?

ต. มีวัตถุ คือ กองอาบัติ ๗.
ถ. มีภูมิเทาไร?
ต. มีภูมิ คือ กองอาบัติ ๗.
ถ. มีเหตุเทาไร?
ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓.
ถ. มีมูลเทาไร?
ต. มีมูล คือ สมุฏฐานอาบัติ ๖.
ถ. ภิกษุตองอาบัติดวยอาการเทาไร?
ต. ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๖ คือ ไมละอาย ๑ ไมรู ๑ สงสัยแลวขืนทํา ๑
สําคัญวาควรในของไมควร ๑ สําคัญวาไมควรในของควร ๑ ลืมสติ ๑.
ถ. อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ คือ ดวยสัมมุขาวินยั ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑
ดวยติณวัตถารกะ ๑.
[๘๘๘] ถามวา กิจจาธิกรณมีอะไรเปนประธาน?
ตอบวา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เปนประธาน มีความไมโลภ ความ
ไมโกรธ ความไมหลง เปนประธาน.
ถ. มีฐานเทาไร?
ต. มีฐาน คือ กรรม ๔.
ถ. มีวัตถุเทาไร?
ต. มีวัตถุ คือ กรรม ๔.
ถ. มีภูมิเทาไร?
ต. มีภูมิ คือ กรรม ๔.
ถ. มีเหตุเทาไร?
ต. มีเหตุ ๙ คือ กุศลเหตุ ๓ อกุศลเหตุ ๓ อัพยากตเหตุ ๓.
ถ. มีมูลเทาไร?
ต. มีมูล ๑ คือ สงฆ.
ถ. กิจเกิดดวยอาการเทาไร?
ต. กิจเกิดดวยอาการ ๒ คือ ดวยญัตติ ๑ ดวยอปโลกน. ๑
ถ. กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางหนึ่ง คือ ดวยสัมมุขาวินัย.
[๘๘๙] ถามวาสมถะ มีเทาไร?
ตอบวา สมถะมี ๗ คือ สัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ
เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ สมถะมี ๗ เหลานี้.
ถ. บางทีสมถะ ๗ เหลานี้ เปนสมถะ ๑๐ สมถะ ๑๐ เปนสมถะ ๗ ดวยอํานาจ

วัตถุโดยปริยาย หรือ?
ต. บางทีเปนได ก็บางทีเปนไดอยางไร? คือ วิวาทาธิกรณมีสมถะ ๒ อนุวาทาธิกรณ
มีสมถะ ๔ อาปตตาธิกรณมีสมถะ ๓ กิจจาธิกรณมีสมถะ ๑ อยางนี้ที่สมถะ ๗ เปนสมถะ ๑๐
สมถะ ๑๐ เปนสมถะ ๗ ดวยอํานาจวัตถุโดยปริยาย.
ปริยายวารที่ ๖ จบ
----------สาธารณวารที่ ๗
[๘๙๐] ถามวา สมถะเทาไร ทั่วไปแกวิวาทาธิกรณ? สมถะเทาไร ไมทั่วไปแก
วิวาทาธิกรณ? สมถะเทาไร ทั่วไปแกอนุวาทาธิกรณ? สมถะเทาไร ไมทั่วไปแกอนุวาทาธิกรณ?
สมถะเทาไร ทั่วไปแกอาปตตาธิกรณ? สมถะเทาไร ไมทั่วไปแกอาปตตาธิกรณ? สมถะเทาไร
ทั่วไปแกกิจจาธิกรณ? สมถะเทาไร ไมทั่วไปแกกิจจาธิกรณ?
ตอบวา สมถะ ๒ อยาง ทั่วไปแกวิวาทาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา. สมถะ
๕ อยาง ไมทั่วไปแกวิวาทาธิกรณ คือ สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา
ติณวัตถารกะ.
สมถะ ๔ อยาง ทั่วไปแกอนุวาทาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย
ตัสสปาปยสิกา. สมถะ ๓ อยาง ไมทั่วไปแกอนุวาทาธิกรณ คือ เยภุยยสิกา ปฏิญญาตกรณะ
ติณวัตถารกะ.
สมถะ ๓ อยาง ทั่วไปแกอาปตตาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย ปฏิญญาตกรณะ ติณ*วัตถารกะ. สมถะ ๔ อยาง ไมทั่วไปแกอาปตตาธิกรณ คือ เยภุยยสิกา สติวนิ ัย อมูฬหวินัย
ตัสสปาปยสิกา.
สมถะอยางหนึ่ง ทั่วไปแกกิจจาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย. สมถะ ๖ อยาง ไมทั่วไป
แกกิจจาธิกรณ คือ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา
ติณวัตถารกะ.
สาธารณวารที่ ๗ จบ
---------------ตัพภาคิยวารที่ ๘
[๘๙๑] ถามวา สมถะเทาไร เปนไปในสวนนั้นแหงวิวาทาธิกรณ? สมถะเทาไร
เปนไปในสวนอื่นแหงวิวาทาธิกรณ? สมถะเทาไร เปนไปในสวนนั้นแหงอนุวาทาธิกรณ?
สมถะเทาไร เปนไปในสวนอื่นแหงอนุวาทาธิกรณ? สมถะเทาไร เปนไปในสวนนั้นแหง
อาปตตาธิกรณ? สมณะเทาไร เปนไปในสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ? สมถะเทาไร เปนไป
ในสวนนั้นแหงกิจจาธิกรณ? สมถะเทาไรเปนไปในสวนอื่นแหงกิจจาธิกรณ?
ตอบวา สมถะ ๒ อยาง เปนไปในสวนนั้นแหงวิวาทาธิกรณ คือสัมมุขาวินัย
เยภุยยสิกา. สมถะ ๕ อยาง เปนไปในสวนอื่นแหงวิวาทาธิกรณ คือ สติวินัย อมูฬหวินัย
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.

สมถะ ๔ อยาง เปนไปในสวนนั้นแหงอนุวาทาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย สติวินัย
อมูฬหวินยั ตัสสปาปยสิกา. สมถะ ๓ อยาง เปนไปในสวนอื่นแหงอนุวาทาธิกรณ คือ
เยภุยยสิกา ปฏิญญาตกรณะ ติณวัตถารกะ.
สมถะ ๓ อยาง เปนไปในสวนนั้นแหงอาปตตาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย ปฏิญญาต*กรณะ ติณวัตถารกะ. สมถะ ๔ อยาง เปนไปในสวนอื่นแหงอาปตตาธิกรณ คือ เยภุยยสิกา
สติวินัย อมูฬหวินัย ตัสสปาปยสิกา.
สมถะอยางหนึ่ง เปนไปในสวนนั้นแหงกิจจาธิกรณ คือ สัมมุขาวินัย. สมถะ ๖
อยาง เปนไปในสวนอื่นแหงกิจจาธิกรณ คือ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ
ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.
ตัพภาคิยวารที่ ๘ จบ
---------------วารที่ ๙ วาดวยสมถะทั่วไปแกสมถะ
[๘๙๒] สมถะทั่วไปแกสมถะ สมถะไมทั่วไปแกสมถะ สมถะบางอยางทั่วไปแก
สมถะ สมถะบางอยางไมทั่วไปแกสมถะ.
ถามวา อยางไร สมถะบางอยางทั่วไปแกสมถะ อยางไร สมถะบางอยางไมทั่วไป
แกสมถะ?
ตอบวา เยภุยยสิกา ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย ไมทั่วไปแกสติวินัย อมูฬหวินัย
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.
สติวินัย ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย ไมทั่วไปแกอมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา
ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา.
อมูฬหวินัย ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย ไมทั่วไปแกปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา
ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวนิ ัย.
ปฏิญญาตกรณะ ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย ไมทั่วไปแกตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ
เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั .
ตัสสปาปยสิกา ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย ไมทั่วไปแกติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย
อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ.
ติณวัตถารกะ ทั่วไปแกสัมมุขาวินัย ไมทั่วไปแกเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา.
สมถะบางอยาง ทั่วไปแกสมถะอยางนี้ สมถะบางอยาง ไมทั่วไปแกสมถะอยางนี้.
วารที่ ๙ วาดวยสมถะทั่วไปแกสมถะ จบ
---------------วารที่ ๑๐ วาดวยสมถะเปนไปในสวนนั้นแหงสมถะ
[๘๙๓] สมถะเปนไปในสวนนั้นแหงสมถะ สมถะเปนไปในสวนอื่นแหงสมถะ
สมถะบางอยาง เปนไปในสวนนั้นแหงสมถะ สมถะบางอยางเปนไปในสวนอื่นแหงสมถะ.

ถามวา อยางไร สมถะบางอยางเปนไปในสวนนั้นแหงสมถะ อยางไร สมถะบางอยาง
เปนไปในสวนอื่นแหงสมถะ?
ตอบวา เยภุยยสิกาเปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอื่นแหงสติ
วินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.
สติวินัยเปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอื่นแหงอมูฬหวินัย
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา.
อมูฬหวินัยเปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอื่นแหงปฏิญญาตกรณะ
ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวนิ ัย.
ปฏิญญาตกรณะเปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอื่นแหงตัสสปา*ปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย.
ตัสสปาปยสิกาเปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอื่นแหงติณวัตถาร*กะเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ.
ติณวัตถารกะ เปนไปในสวนนั้นแหงสัมมุขาวินัย เปนไปในสวนอื่นแหงเยภุยยสิกา
สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา.
สมถะบางอยาง เปนไปในสวนนั้นแหงสมถะอยางนี้ สมถะบางอยางเปนไปในสวน
อื่นแหงสมถะอยางนี้.
วารที่ ๑๐ วาดวยสมถะเปนไปในสวนนั้นแหงสมถะ จบ
---------------สมถสัมมุขาวินัยวารที่ ๑๑
[๘๙๔] สมถะคือสัมมุขาวินัย สัมมุขาวินัยคือสมถะ. สมถะคือเยภุยยสิกา
เยภุยยสิกาคือสมถะ. สมถะคือสติวินัย สติวนิ ัยคือสมถะ. สมถะคืออมูฬหวินัย อมูฬหวินัยคือ
สมถะ. สมถะคือปฏิญญาตกรณะ ปฏิญญาตกรณะคือสมถะ. สมถะคือตัสสปาปยสิกา
ตัสสปาปยสิกาคือสมถะ. สมถะคือติณวัตถารกะ ติณวัตถารกะคือสมถะ.
สมถะเหลานี้ คือ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปย*สิกา ติณวัตถารกะเปนสมถะ, มิใชเปนสัมมุขาวินัย, สัมมุขาวินัยเปนสมถะและเปน
สัมมุขาวินัย.
สมถะเหลานี้ คือ สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณ*วัตถารกะ สัมมุขาวินัยเปนสมถะ, มิใชเปนเยภุยยสิกา, เยภุยยสิกาเปนสมถะและเปน
เยภุยยสิกา.
สมถะเหลานี้ คือ อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ
สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกาเปนสมถะ, มิใชเปนสติวินัย, สติวินัยเปนสมถะและเปนสติวินัย.
สมถะเหลานี้ คือ ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ สัมมุขาวินัย
เยภุยยสิกา สติวินัยเปนสมถะ, มิใชเปนอมูฬหวินัย, อมูฬหวินัยเปนสมถะและเปน
อมูฬหวินยั .

สมถะเหลานี้ คือ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา สติวินัย
อมูฬหวินยั เปนสมถะ, มิใชเปนปฏิญญาตกรณะ, ปฏิญญาตกรณะเปนสมถะและเปน
ปฏิญญาตกรณะ.
สมถะเหลานี้ คือ ติณวัตถารกะ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย
ปฏิญญาตกรณะเปนสมถะ, มิใชเปนตัสสปาปยสิกา, ตัสสปาปยสิกาเปนสมถะและเปน
ตัสสปาปยสิกา.
สมถะเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัย เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ
ตัสสปาปยสิกาเปนสมถะ, มิใชเปนติณวัตถารกะ, ติณวัตถารกะเปนสมถะและเปนติณวัตถารกะ.
[๘๙๕] วินัยคือสัมมุขาวินัย สัมมุขาวินัยคือวินัย. วินยั คือเยภุยยสิกา เยภุยยสิกา
คือวินัย. วินัยคือสติวินัย สติวนิ ัยคือวินัย วินยั คืออมูฬหวินัย อมูฬหวินัยคือวินัย. วินัยคือ
ปฏิญญาตกรณะ ปฏิญญาตกรณะคือวินัย. วินัยคือตัสสปาปยสิกา ตัสสปาปยสิกาคือวินัย.
วินัยคือติณวัตถารกะ ติณวัตถารกะคือวินัย.
สมถสัมมุขาวินัยวารที่ ๑๑ จบ
---------------วินัยวารที่ ๑๒
[๘๙๖] วินัย บางอยางเปนสัมมุขาวินัย บางอยางไมเปนสัมมุขาวินัย, สัมมุขาวินัย
เปนวินัย และเปนสัมมุขาวินัย.
วินัยบางอยางเปนเยภุยยสิกา บางอยางไมเปนเยภุยยสิกา, เยภุยยสิกาเปนวินัย
และเปนเยภุยยสิกา.
วินัยบางอยางเปนสติวินัย บางอยางไมเปนสติวินัย, สติวินัยเปนวินัยและเปน
สติวินัย.
วินัยบางอยางเปนอมูฬหวินัย บางอยางไมเปนอมูฬหวินยั , อมูฬหวินัยเปนวินัย
และเปนอมูฬหวินัย.
วินัยบางอยางเปนปฏิญญาตกรณะ บางอยางไมเปนปฏิญญาตกรณะ, ปฏิญญาตกรณะ
เปนวินัย และเปนปฏิญญาตกรณะ.
วินัยบางอยางเปนตัสสปาปยสิกา บางอยางไมเปนตัสสปาปยสิกา, ตัสสปาปยสิกา
เปนวินัย และเปนตัสสปาปยสิกา.
วินัยบางอยางเปนติณวัตถารกะ บางอยางไมเปนติณวัตถารกะ, ติณวัตถารกะเปนวินัย
และเปนติณวัตถารกะ.
วินัยวารที่ ๑๒ จบ
---------------กุศลวารที่ ๑๓
[๘๙๗] สัมมุขาวินัย เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.
เยภุยยสิกา เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.

สติวินัย เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.
อมูฬหวินัย เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.
ปฏิญญาตกรณะ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.
ตัสสปาปยสิกา เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.
ติณวัตถารกะ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต.
สัมมุขาวินัย บางทีเปนกุศล บางทีเปนอัพยากฤต, สัมมุขาวินัยเปนอกุศล ไมมี.
เยภุยยสิกา บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.
สติวินัย บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.
อมูฬหวินัย บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.
ปฏิญญาตกรณะ บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.
ตัสสปาปยสิกา บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.
ติณวัตถารกะ บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.
[๘๙๘] วิวาทาธิกรณ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต. อนุวาทาธิกรณ เปนกุศล
อกุศล อัพยากฤต. อาปตตาธิกรณ เปนกุศล อกุศล อัพยากฤต. กิจจาธิกรณ เปนกุศล
อกุศล อัพยากฤต.
วิวาทาธิกรณ บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.
อนุวาทาธิกรณ บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.
อาปตตาธิกรณ บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต. อาปตตาธิกรณ เปนกุศลไมมี.
กิจจาธิกรณ บางทีเปนกุศล บางทีเปนอกุศล บางทีเปนอัพยากฤต.
กุศลวารที่ ๑๓ จบ
---------------จักรเปยยาล ยัตถวารที่ ๑๔
[๘๙๙] เยภุยยสิกาใชได ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใชได
ณ ที่ใด เยภุยยสิกาใชได ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใชสติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปา*ปยสิกา และติณวัตถารกะไมได.
สติวินัยใชได ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่ใด สติ
วินัยใชได ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใชอมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ
และเยภุยยสิกาไมได.
อมูฬหวินัยใชได ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่ใด
อมูฬหาวินัยใชได ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใชปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา
และสติวินัยไมได.
ปฏิญญาตกรณะใชได ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่ใด
ปฏิญญาตกรณะใชได ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใชตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินยั
และอมูฬหวินยั ไมได.

ตัสสปาปยสิกาใชได ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่ใด
ตัสสปาปยสิกาใชได ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใชติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย
และปฏิญญาตกรณะไมได.
ติณวัตถารกะใชได ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ ที่ใด
ติณวัตถารกะใชได ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นใชเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ
และตัสสปาปยสิกาไมได.
[๙๐๐] เยภุยยสิกามี ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยมี ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยมี ณ ที่ใด
เยภุยยสิกามี ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นไมมีสติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา
และติณวัตถารกะ.
สติวินัยมี ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยมี ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยมี ณ ที่ใด สติวินัยมี ณ
ที่นั้น ณ ที่นั้นไมมีอมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ และเยภุยยสิกา
คือ (จัดสัมมุขาวินัยเปนมูล) ... ติณวัตถารกะมี ณ ที่ใด สัมมุขาวินัยมี ณ ที่นั้น สัมมุขาวินัยมี
ณ ที่ใด ติณวัตถารกะมี ณ ที่นั้น ณ ที่นั้นไมมีเยภุยยสิกา สติวนิ ัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ
และตัสสปาปยสิกา.
จักรเปยยาล ยัตถวารที่ ๑๔
---------------สมยวารที่ ๑๕
[๙๐๑] สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับเยภุยยสิกา สมัยนั้น เยภุยยสิกา
ใชได ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงใด เยภุยยสิกาใชได
ณ แหงนั้น แต ณ แหงนั้น สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา และ
ติณวัตถารกะ ใชไมได.
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับสติวินัย สมัยนัน้ สติวินัยใชได ณ แหงใด
สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงใด สติวินัยใชได ณ แหงนั้น แต
ณ แหงนั้น อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ และเยภุยยสิกา
ใชไมได.
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับอมูฬหวินัย สมัยนั้น อมูฬหวินยั ใชได
ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวินัย ใชได ณ แหงใด อมูฬหวินัยใชได
ณ แหงนั้น แต ณ แหงนั้นปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา และ
สติวินัย ใชไมได.
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับปฏิญญาตกรณะ สมัยนั้น ปฏิญญาตกรณะ
ใชได ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงใด ปฏิญญาตกรณะ
ใชได ณ แหง นั้น, แต ณ แหงนั้น ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย
และอมูฬหวินยั ใชไมได.
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัยกับตัสสปาปยสิกา สมัยนั้น ตัสสปาปยสิกา

ใชได ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงใด ตัสสปาปยสิกา
ใชได ณ แหงนั้น แต ณ แหงนั้น ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย และ
ปฏิญญาตกรณะ ใชไมได.
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินยั กับติณวัตถารกะ สมัยนั้น ติณวัตถารกะใชได
ณ แหงใด สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงนั้น สัมมุขาวินัยใชได ณ แหงใด ติณวัตถารกะใชได
ณ แหงนั้น แต ณ แหงนั้น เยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ และ
ตัสสปาปยสิกา ใชไมได.
สมยวารที่ ๑๕ จบ
---------------สังสัฏฐวารที่ ๑๖
[๙๐๒] ถามวา ธรรมเหลานั้น คือ อธิกรณก็ดี สมถะก็ดี รวมกันหรือแยกกัน
และนักปราชญพึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ทําใหตางกัน. ธรรมเหลานี้ คือ อธิกรณก็ดี
สมถะก็ดี รวมกันไมแยกกัน และนักปราชญพึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ทําใหตางกัน
หรือ?
ตอบวา ขอนั้นนักปราชญไมพึงกลาววาอยางนั้น ธรรมเหลานี้คือ อธิกรณก็ดีสมถะ
ก็ดี รวมกันไมแยกกัน และนักปราชญไมพึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ทําใหตางกัน.
ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะพระผูมีพระภาคตรัสไวแลวมิใชหรือวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อธิกรณ
๔ สมถะ ๗ เหลานี้ อธิกรณระงับดวยสมถะ สมถะระงับดวยอธิกรณอยางนี้ ธรรมเหลานี้
จึงรวมกันไมแยกกัน และนักปราชญไมพึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ทําใหตางกัน.
สังสัฏฐวารที่ ๑๖ จบ
---------------สัมมันติวารที่ ๑๗
[๙๐๓] ถามวา วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร. อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ
เทาไร? อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร? กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร?
ตอบวา วิวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑
อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะ ๔ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑
ตัสสปาปยสิกา ๑.
อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑
ติณวัตถารกะ ๑.
กิจจาธิกรณระงับดวยสมถะอยางหนึ่ง คือ สัมมุขาวินัย.
ถ. วิวาทาธิกรณกับอนุวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณกับอนุวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๕ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑
เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?

ต. วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑
เยภุยยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๒ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑
เยภุยยสิกา ๑
ถ. อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๖ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑
สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. อนุวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. อนุวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑
สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑.
ถ. อาปตตาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. อาปตตาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๓ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑
ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๗ อยาง คือ
สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑
ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๕ อยาง คือ
สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ
เทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ
๗ อยาง คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑
ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑.
สัมมันติวาร ที่ ๑๗ จบ
---------------สัมมันตินสัมมันติวาร ที่ ๑๘
[๙๐๔] ถามวา วิวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?
อนุวาทาธิกรณระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร? อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ
เทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร? กิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?
ตอบวา วิวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ ไม
ระงับดวยสมถะ ๕ คือ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑

ติณวัตถารกะ ๑.
อนุวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑
ตัสสปาปยสิกา ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๓ คือ เยภุยยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑
อาปตตาธิกรณระงับดวยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑
ไมระงับดวยสมถะ ๔ คือ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑.
กิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๑ คือ สัมมุขาวินัย ไมระงับดวยสมถะ ๖ คือ เยภุยยสิกา
๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณกับอนุวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณกับอนุวาทาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๕ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑
สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๒ คือ ปฏิญญาตกรณะ ๑
ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑
เยภุยยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๓ คือ สติวินัย ๑
อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑
ถ. วิวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑
ไมระงับดวยสมถะ ๕ คือ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑
ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. อนุวาทาธิกรณกับอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๖ คือ สัมมุขาวินัย ๑
สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ไมระงับ
ดวยสมถะ ๑ คือ เยภุยยสิกา.
ถ. อนุวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. อนุวาทาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑
อมูฬหวินยั ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๓ คือ เยภุยยสิกา ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑
ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. อาปตตาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. อาปตตาธิกรณกับกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาต*กรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑ ไมระงับดวยสมถะ ๔ คือ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑
ตัสสปาปยสิกา ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไม
ระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และอาปตตาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๗ คือ

สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑
ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับ
ดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๕ คือ
สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ไมระงับดวย
สมถะ ๒ คือ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑.
ถ. อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะเทาไร ไมระงับ
ดวยสมถะเทาไร?
ต. อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ ๖ คือ
สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑
ไมระงับดวยสมถะ ๑ คือ เยภุยยสิกา.
ถ. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณ ระงับดวยสมถะ
เทาไร ไมระงับดวยสมถะเทาไร?
ต. วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ และกิจจาธิกรณระงับดวยสมถะ ๗
คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑
ติณวัตถารกะ ๑.
สัมมันตินสัมมันติวาร ที่ ๑๘ จบ
---------------สมถาธิกรณวาร ที่ ๑๙
[๙๐๕] ถามวา สมถะระงับดวยสมถะ สมถะระงับดวยอธิกรณ อธิกรณ
ระงับดวยสมถะ อธิกรณระงับดวยอธิกรณ หรือ?
ตอบวา สมถะบางอยางระงับดวยสมถะ สมถะบางอยางไมระงับดวยสมถะ สมถะ
บางอยางระงับดวยอธิกรณ สมถะบางอยางไมระงับดวยอธิกรณ อธิกรณบางอยางระงับดวยสมถะ
อธิกรณบางอยางไมระงับดวยสมถะ อธิกรณบางอยางระงับดวยอธิกรณ อธิกรณบางอยางไม
ระงับดวยอธิกรณ.
[๙๐๖] ถามวา อยางไร สมถะบางอยางระงับดวยสมถะ สมถะบางอยางไมระงับ
ดวยสมถะ?
ตอบวา เยภุยยสิกา ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยสติวินัย อมูฬหวินัย
ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ.
สติวินัย ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยอมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ
ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ และเยภุยยสิกา.
อมูฬหวินัย ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา
ติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา และสติวินัย.

ปฏิญญาตกรณะ ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ
เยภุยยสิกา สติวินัย และอมูฬหวินัย.
ตัสสปาปยสิกา ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยติณวัตถารกะ เยภุยยสิกา
สติวินัย อมูฬหวินัย และปฏิญญาตกรณะ.
ติณวัตถารกะ ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย
ปฏิญญาตกรณะ และตัสสปาปยสิกา.
อยางนี้ สมถะบางอยางระงับดวยสมถะ อยางนี้ สมถะบางอยางไมระงับดวยสมถะ.
[๙๐๗] ถามวา อยางไร สมถะบางอยางระงับดวยอธิกรณ อยางไร สมถะบางอยาง
ไมระงับดวยอธิกรณ?
ตอบวา สัมมุขาวินัย ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ
แตระงับดวยกิจจาธิกรณ.
เยภุยยสิกา ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับดวย
กิจจาธิกรณ.
สติวินัย ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับดวย
กิจจาธิกรณ.
อมูฬหวินัย ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับดวย
กิจจาธิกรณ.
ปฏิญญาตกรณะ ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ
ดวยกิจจาธิกรณ.
ตัสสปาปยสิกา ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ
ดวยกิจจาธิกรณ.
ติณวัตถารกะ ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ
ดวยกิจจาธิกรณ.
อยางนี้ สมถะบางอยางระงับดวยอธิกรณ อยางนี้ สมถะบางอยางไมระงับดวย
อธิกรณ.
[๙๐๘] ถามวา อยางไร อธิกรณบางอยางระงับดวยสมถะ อยางไร อธิกรณบางอยาง
ไมระงับดวยสมถะ?
ตอบวา วิวาทาธิกรณ ระงับดวยสัมมุขาวินยั และเยภุยยสิกา ไมระงับดวยสติวินัย
อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ.
อนุวาทาธิกรณ ระงับดวยสัมมุขาวินัย สติวินัย อมูฬหวินัย และตัสสปาปยสิกา
ไมระงับดวยเยภุยยสิกา ปฏิญญาตกรณะ และติณวัตถารกะ.
อาปตตาธิกรณ ระงับดวยสัมมุขาวินัย ปฏิญญาตกรณะ และติณวัตถารกะ ไมระงับ
ดวยเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย และตัสสปาปยสิกา.
กิจจาธิกรณ ระงับดวยสัมมุขาวินัย ไมระงับดวยเยภุยยสิกา สติวินัย อมูฬหวินัย

ปฏิญญาตกรณะ ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ.
อยางนี้ อธิกรณบางอยางระงับดวยสมถะ อยางนี้ อธิกรณบางอยางไมระงับดวย
สมถะ.
[๙๐๙] ถามวา อยางไร อธิกรณบางอยางระงับดวยอธิกรณ อยางไร อธิกรณบางอยาง
ไมระงับดวยอธิกรณ?
ตอบวา วิวาทาธิกรณ ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ
แตระงับดวยกิจจาธิกรณ.
อนุวาทาธิกรณ ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ
ดวยกิจจาธิกรณ.
อาปตตาธิกรณ ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับ
ดวยกิจจาธิกรณ.
กิจจาธิกรณ ไมระงับดวยวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ แตระงับดวย
กิจจาธิกรณ.
อยางนี้ อธิกรณบางอยางระงับดวยอธิกรณ. อยางนี้ อธิกรณบางอยางไมระงับดวย
อธิกรณ.
[๙๑๐] สมถะทั้ง ๖ อยาง อธิกรณทั้ง ๔ อยาง ระงับดวยสัมมุขาวินัย แตสัมมุขาวินัย
ไมระงับดวยอะไร.
สมถาธิกรณวาร ที่ ๑๙ จบ
---------------สมุฏฐาเปติวาร ที่ ๒๐
[๙๑๑] ถามวา วิวาทาธิกรณยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด?
ตอบวา วิวาทาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด แตเพราะปจจัย คือวิวาทาธิกรณ
อธิกรณทั้ง ๔ ยอมเกิดขึ้นได.
มีอุปมาเหมือนอะไร?
เหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมวิวาทกันวา
นี้ เปนธรรม นี้ ไมเปนธรรม
นี้ เปนวินัย นี้ ไมเปนวินัย
นี้ พระตถาคตเจาตรัสภาษิตไว นี้ พระตถาคตเจาไมไดตรัสภาษิตไว
นี้ พระตถาคตเจาทรงประพฤติมา นี้ พระตถาคตเจาไมไดทรงประพฤติมา
นี้ พระตถาคตเจาทรงบัญญัติไว นี้ พระตถาคตเจาไมไดทรงบัญญัติไว
นี้ เปนอาบัติ นี้ ไมเปนอาบัติ
นี้ เปนอาบัติเบา นี้ เปนอาบัติหนัก
นี้ เปนอาบัติที่มีสวนเหลือ นี้ เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได
นี้ เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้ เปนอาบัติไมชั่วหยาบ

ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความทุมเถียง การกลาวตางกัน การ
กลาวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุมใจ ความหมายมั่นในเรื่องนัน้ อันใด นี้เรียกวา
วิวาทาธิกรณ. สงฆวิวาทกันในวิวาทาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ. เมื่อวิวาทกัน ยอมโจท
จัดเปนอนุวาทาธิกรณ. เมื่อโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น
จัดเปนกิจจาธิกรณ.
เพราะปจจัย คือ วิวาทาธิกรณ อธิกรณทั้ง ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้.
[๙๑๒] ถามวา อนุวาธิกรณยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด?
ตอบวา อนุวาทาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด แตเพราะปจจัย คือ
อนุวาทาธิกรณ อธิกรณทั้ง ๔ ยอมเกิดได.
มีอุปมาเหมือนอะไร?
เหมือนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ยอมโจทภิกษุดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ
หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง ความเปนผูคลอยตาม การ
ทําความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกําลังให ในเรื่องนั้น อันใด นี้เรียกวา อนุวาทาธิกรณ.
สงฆยอมวิวาทกันในอนุวาทาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ. เมื่อวิวาทยอมโจท จัดเปน
อนุวาทาธิกรณ. เมื่อโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น
จัดเปนกิจจาธิกรณ.
เพราะปจจัย คือ อนุวาทาธิกรณ อธิกรณทั้ง ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้.
[๙๑๓] ถามวา อาปตตาธิกรณยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด?
ตอบวา อาปตตาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด แตเพราะปจจัย คือ
อาปตตาธิกรณ อธิกรณทั้ง ๔ ยอมเกิดขึ้นได.
มีอุปมาเหมือนอะไร?
เหมือนกองอาบัติทั้ง ๕ ชื่ออาปตตาธิกรณ กองอาบัติทั้ง ๗ ก็ชื่ออาปตตาธิกรณ นี้
เรียกวา อาปตตาธิกรณ.
สงฆยอมวิวาทกันในอาปตตาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ เมื่อวิวาท ยอมโจท จัดเปน
อนุวาทาธิกรณ. เมื่อโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆยอมทํากรรมตามอาบัตินั้น
จัดเปนกิจจาธิกรณ.
เพราะปจจัย คือ อาปตตาธิกรณ อธิกรณทั้ง ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้.
[๙๑๔] ถามวา กิจจาธิกรณยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด?
ตอบวา กิจจาธิกรณไมยังอธิกรณ ๔ ขอไหนใหเกิด แตเพราะปจจัย คือ กิจจาธิกรณ
อธิกรณทั้ง ๔ ยอมเกิดได.
มีอุปมาเหมือนอะไร?
เหมือนความมีแหงกรรมทีจ่ ะพึงทํา ความมีแหงกิจที่จะตองทํา แหงสงฆ อันใด คือ
อปโลกนกรรม ญัตติกรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวา กิจจาธิกรณ.
สงฆยอมวิวาทกันในกิจจาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ. เมื่อวิวาท ยอมโจท จัดเปน

อนุวาทาธิกรณ. เมื่อโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆยอมทํากรรมตามอาบัติ
นั้น จัดเปนกิจจาธิกรณ.
เพราะปจจัย คือ กิจจาธิกรณ อธิกรณทั้ง ๔ ยอมเกิดไดอยางนี้.
สมุฏฐาเปติวาร ที่ ๒๐ จบ
---------------สมถเภท
[๙๑๕] ถามวา วิวาทาธิกรณ จัดเปนอธิกรณ ๔ ขอไหน? แอบอิงอธิกรณขอไหน?
นับเนื่องถึงอธิกรณขอไหน? สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน?
อนุวาทาธิกรณจัดเปนอธิกรณ ๔ ขอไหน? แอบอิงอธิกรณขอไหน? นับเนื่องถึง
อธิกรณขอไหน? สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน?
อาปตตาธิกรณ จัดเปนอธิกรณ ๔ ขอไหน? แอบอิงอธิกรณขอไหน? นับเนื่องถึง
อธิกรณขอไหน? สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน?
กิจจาธิกรณ จัดเปนอธิกรณ ๔ ขอไหน? แอบอิงอธิกรณขอไหน? นับเนื่องถึง
อธิกรณขอไหน? สงเคราะหดวยอธิกรณขอไหน?
ตอบวา วิวาทาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔. แอบอิงวิวาทาธิกรณ
นับเนื่องถึงวิวาทาธิกรณ สงเคราะหดวยวิวาทาธิกรณ.
อนุวาทาธิกรณ จัดเปนอนุวาทาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔. แอบอิงอนุวาทาธิกรณ
นับเนื่องถึงอนุวาทาธิกรณ สงเคราะหดวยอนุวาทาธิกรณ.
อาปตตาธิกรณ จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔. แอบอิงอาปตตาธิกรณ นับ
เนื่องถึงอาปตตาธิกรณ สงเคราะหดวยอาปตตาธิกรณ.
กิจจาธิกรณ จัดเปนกิจจาธิกรณบรรดาอธิกรณ ๔. แอบอิงกิจจาธิกรณ นับเนื่องถึง
กิจจาธิกรณ สงเคราะหดวยกิจจาธิกรณ.
[๙๑๖] ถามวา วิวาทาธิกรณ บงถึงสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะ
เทาไร? นับเนื่องในสมถะเทาไร? สงเคราะหดวยสมถะเทาไร? ระงับดวยสมถะเทาไร?
อนุวาทาธิกรณ บงถึงสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะเทาไร? นับ
เนื่องในสมถะเทาไร? สงเคราะหดวยสมถะเทาไร? ระงับดวยสมถะเทาไร?
อาปตตาธิกรณ บงถึงสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะเทาไร? นับ
เนื่องในสมถะเทาไร? สงเคราะหดวยสมถะเทาไร? ระงับดวยสมถะเทาไร?
กิจจาธิกรณ บงถึงสมถะเทาไร บรรดาสมถะ ๗? อิงอาศัยสมถะเทาไร? นับเนื่อง
ในสมถะเทาไร? สงเคราะหดวยสมถะเทาไร? ระงับดวยสมถะเทาไร?
ตอบวา วิวาทาธิกรณ บงถึงสมถะ ๒ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๒ นับเนื่อง
ในสมถะ ๒ สงเคราะหดวยสมถะ ๒ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑ เยภุยยสิกา ๑.
อนุวาทาธิกรณ บงถึงสมถะ ๔ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๔ นับเนื่องในสมถะ
๔ สงเคราะหดวยสมถะ ๔ ระงับดวยสมถะ ๔ คือ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬหวินัย ๑

ตัสสปาปยสิกา ๑.
อาปตตาธิกรณ บงถึงสมถะ ๓ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๓ นับเนื่องในสมถะ
๓ สงเคราะหดวยสมถะ ๓ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ สัมมุขาวินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณ*วัตถารกะ ๑.
กิจจาธิกรณ บงถึงสมถะ ๑ บรรดาสมถะ ๗ อิงอาศัยสมถะ ๑ นับเนื่องในสมถะ ๑
สงเคราะหดวยสมถะ ๑ ระงับดวยสมถะ ๑ คือ สัมมุขาวินัย.
สมถเภท จบ
วีสติวาร จบ
---------------หัวขอประจําวาร
[๙๑๗] ปริยายวาร ๑ สาธารณวาร ๑ ตัพภาคิยวาร ๑ สมถสาธารณวาร ๑ สมถตัพ*ภาคิยวาร ๑ สมถสัมมุขาวินัยวาร ๑ วินัยวาร ๑ กุศลวาร ๑ ยัตถวาร ๑ สมยวาร ๑ สังสัฏฐวาร ๑
สัมมันติวาร ๑ นสัมมันติวาร ๑ สมถาธิกรณวาร ๑ สมุฏฐาเปติวาร ๑ อธิกรณบงถึงอธิกรณ ๑ฯ
หัวขอประจําวาร จบ
-----------ขันธกปุจฉา
คําถามและคําตอบเกี่ยวกับอาบัติ
[๙๑๘] ขาพเจาจักถามอุปสัมปทาขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบอุปสัมปทาขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๒ ตัว.
[๙๑๙] ขาพเจาจักถามอุโปสถขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบอุโปสถขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.
[๙๒๐] ขาพเจาจักถามวัสสูปนายิกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระ*บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบวัสสูปนายิกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.
[๙๒๑] ขาพเจาจักถามปวารณาขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบปวารณาขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.
[๙๒๒] ขาพเจาจักถามจัมมสัญุตตขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระ-

*บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบจัมมสัญุตตขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติ ๓ ตัว.
[๙๒๓] ขาพเจาจักถามเภสัชชขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบเภสัชชขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.
[๙๒๔] ขาพเจาจักถามกฐินขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบกฐินขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ในกฐินขันธกะนั้นไมมีปรับอาบัติ.
[๙๒๕] ขาพเจาจักถามจีวรสัญุตตขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระ*บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบจีวรสัญุตตขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.
[๙๒๖] ขาพเจาจักถามจัมเปยยขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบจัมเปยยขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.
[๙๒๗] ขาพเจาจักถามโกสัมพิกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบโกสัมพิกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.
[๙๒๘] ขาพเจาจักถามกัมมขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบกัมมขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.
[๙๒๙] ขาพเจาจักถามปาริวาสิกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบปาริวาสิกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๑ ตัว.
[๙๓๐] ขาพเจาจักถามสมุจจยขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบสมุจจยขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด

ปรับอาบัติ ๑ ตัว.
[๙๓๑] ขาพเจาจักถามสมถขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบสมถขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๒ ตัว.
[๙๓๒] ขาพเจาจักถามขุททกวัตถุขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบขุททกวัตถุขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.
[๙๓๓] ขาพเจาจักถามเสนาสนขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบเสนาสนขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๓ ตัว.
[๙๓๔] ขาพเจาจักถามสังฆเภทขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบสังฆเภทขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๒ ตัว.
[๙๓๕] ขาพเจาจักถามขันธกะวาดวยสมาจาร พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระ*บัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบขันธกะวาดวยสมาจาร พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติ ๑ ตัว.
[๙๓๖] ขาพเจาจักถามขันธกะวาดวยปาติโมกข พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ
พระบัญญัติสูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบขันธกะวาดวยปาติโมกข พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติ ๑ ตัว.
[๙๓๗] ขาพเจาจักถามภิกขุนีขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบภิกขุนีขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ปรับอาบัติ ๒ ตัว.
[๙๓๘] ขาพเจาจักถามปญจสติกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ
สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบปญจสติกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ในปญจสติกขันธกะนั้น ไมมีปรับอาบัติ.
[๙๓๙] ขาพเจาจักถามสัตตสติกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติ

สูงสุด ปรับอาบัติเทาไร?
ขาพเจาจักตอบสัตตสติกขันธกะ พรอมทั้งนิทาน พรอมทั้งนิเทศ พระบัญญัติสูงสุด
ในสัตตสติกขันธกะนั้น ไมมีปรับอาบัติ.
ขันธกปุจฉาที่ ๑ จบ
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๙๔๐] อุปสัมปทาขันธกะ ๑ อุโปสถขันธกะ ๑ วัสสูปนายิกขันธกะ ๑ ปวารณา*ขันธกะ ๑ จัมมขันธกะ ๑ เภสัชชขันธกะ ๑ กฐินขันธกะ ๑ จีวรขันธกะ ๑ จัมเปยยขันธกะ ๑
โกสัมพิกขันธกะ ๑ กัมมขันธกะ ๑ ปาริวาสิกขันธกะ ๑ สมุจจยขันธกะ ๑ สมถขันธกะ ๑
ขุททกขันธกะ ๑ เสนาสนขันธกะ ๑ สังฆเภทขันธกะ ๑ สมาจารขันธกะ ๑ ปาติโมกขฐปน*ขันธกะ ๑ ภิกขุนีขนั ธกะ ๑ ปญจสติกขันธกะ ๑ สัตตสติกขันธกะ ๑ฯ
หัวขอประจําเรือ่ ง จบ
---------------เอกุตตริกะ
หมวด ๑
วาดวยธรรมกออาบัติเปนตน
[๙๔๑] พึงรูธรรมที่กออาบัติ. พึงรูธรรมทีไ่ มกออาบัติ. พึงรูอาบัติ. พึงรูอนาบัติ.
พึงรูอาบัติเบา. พึงรูอาบัติหนัก. พึงรูอาบัติมีสวนเหลือ. พึงรูอาบัติหาสวนเหลือมิได. พึงรูอ าบัติ
ชั่วหยาบ. พึงรูอาบัติไมชั่วหยาบ. พึงรูอาบัติที่ทําคืนได. พึงรูอาบัติที่ทําคืนไมได. พึงรูอาบัติที่
เปนเทสนาคามินี. พึงรูอาบัติที่ไมเปนเทสนาคามินี. พึงรูอาบัติที่ทําอันตราย. พึงรูอาบัติที่ไมทํา
อันตราย. พึงรูอ าบัติที่ทรงบัญญัติพรอมทั้งโทษ. พึงรูอาบัติที่ทรงบัญญัติไมมีโทษ. พึงรูอาบัติที่เกิด
แตการทํา. พึงรูอาบัติที่เกิดแตการไมทํา. พึงรูอาบัติที่เกิดแตการทําและไมทํา พึงรูอาบัติกอน.
พึงรูอาบัติหลัง. พึงรูอาบัติระหวางแหงอาบัติกอน. พึงรูอาบัติระหวางแหงอาบัติหลัง. พึงรูอาบัติ
นับเขาในจํานวนที่แสดงแลว. พึงรูอาบัติไมนับเขาในจํานวนที่แสดงแลว. พึงรูบัญญัติ. พึงรู
อนุบัญญัติ. พึงรูอนุปนนบัญญัติ. พึงรูสัพพัตถบัญญัติ. พึงรูปเทสบัญญัติ. พึงรูสาธารณบัญญัติ.
พึงรูอสาธารณบัญญัติ. พึงรูเอกโตบัญญัติ. พึงรูอภุ โตบัญญัติ. พึงรูอาบัติมีโทษหนัก. พึงรูอาบัติ
มีโทษเบา. พึงรูอาบัติที่เกี่ยวกับคฤหัสถ. พึงรูอาบัติที่ไมเกี่ยวกับคฤหัสถ. พึงรูอาบัติที่แนนอน.
พึงรูอาบัติที่ไมแนนอน. พึงรูบุคคลผูทําทีแรก. พึงรูบุคคลผูไมทําทีแรก. พึงรูบุคคลผูตองอาบัติ
ไมเปนนิจ. พึงรูบุคคลผูตองอาบัติเนืองๆ. พึงรูบคุ คลผูเปนโจทก. พึงรูบุคคลผูเปนจําเลย.
พึงรูบุคคลผูฟองไมเปนธรรม. พึงรูบุคคลผูถูกฟองไมเปนธรรม. พึงรูบุคคลผูฟองเปนธรรม.
พึงรูบุคคลผูถูกฟองเปนธรรม. พึงรูบุคคลผูแนนอน. พึงรูบุคคลผูไมแนนอน. พึงรูบุคคลผูควร
ตองอาบัติ. พึงรูบุคคลผูไมควรตองอาบัติ. พึงรูบุคคลผูถูกสงฆยกวัตร. พึงรูบ ุคคลผูไมถูกสงฆ
ยกวัตร. พึงรูบคุ คลผูถูกนาสนะ. พึงรูบุคคลผูไมถูกนาสนะ. พึงรูบุคคลผูมีสังวาสเสมอกัน.
พึงรูบุคคลผูมีสังวาสตางกัน. พึงรูการงดปาติโมกข แล.

หมวด ๑ จบ
---------------หัวขอประจําหมวด
[๙๔๒] กออาบัติและไมกออาบัติ อาบัติและอนาบัติ อาบัติเบาและอาบัติหนัก
อาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได อาบัติชั่วหยาบและไมชั่วหยาบ อาบัติทําคืนได
และทําคืนไมได อาบัติแสดงไดและแสดงไมได อาบัติทําอันตรายและไมทําอันตราย อาบัติมี
โทษและไมมีโทษ อาบัติเกิดแตการทําและไมทํา อาบัติเกิดแตการทําดวยการไมทําดวย อาบัติ
ที่ตองกอนและตองหลังอันตราบัติ อาบัติที่นับเขาในจํานวนและไมนับเขาในจํานวน บัญญัติและ
อนุบัญญัติ อนุปนนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติและปเทสบัญญัติ สาธารณบัญญัติและอสาธารณ*บัญญัติ เอกโตบัญญัติและอุภโตบัญญัติ อาบัติชั่วหยาบและไมชั่วหยาบ อาบัติเกี่ยวกับคฤหัสถ
และไมเกี่ยวกับคฤหัสถ อาบัติแนนอนและไมแนนอน บุคคลผูทําทีแรกและไมไดทําทีแรก
ผูตองอาบัติไมเปนนิจ ผูตองอาบัติเนืองๆ โจทกและจําเลย ผูฟองและผูถูกฟองไมเปนธรรม
ผูฟองและผูถูกฟองเปนธรรม ผูแนนอนและไมแนนอน ผูควรตองอาบัติและไมควรตองอาบัติ
ผูถูกยกวัตรและไมถูกยกวัตร ผูถูกนาสนะและไมถูกนาสนะ ผูมีสังวาสเสมอกันและมีสังวาส
ตางกัน การงด หัวขอดังกลาวนี้จัดเปนหมวด ๑.
หัวขอประจําหมวด จบ
---------------หมวด ๒
วาดวยสัญญาวิโมกขเปนตน
[๙๔๓] มีอยูอาบัติเปนสัญญาวิโมกข มีอยูอาบัติมิใชสัญญาวิโมกข. มีอยูอาบัติ
ของภิกษุผูไดสมาบัติ มีอยูอาบัติของภิกษุผูไมไดสมาบัติ. มีอยูอาบัติเกี่ยวดวยสัทธรรม มีอยู
อาบัติไมเกี่ยวดวยสัทธรรม. มีอยูอาบัติเกี่ยวดวยบริขารของตน มีอยูอาบัติเกี่ยวดวยบริขาร
ของผูอื่น. มีอยูอ าบัติเกี่ยวดวยบุคคล คือตนเอง มีอยูอาบัติเกี่ยวดวยบุคคลอื่น. มีอยู
ภิกษุพูดจริงตองอาบัติหนัก มีอยูภิกษุพูดเท็จตองอาบัติเบา. มีอยูภิกษุพูดเท็จตองอาบัติหนัก
มีอยูภิกษุพูดจริงตองอาบัติเบา. มีอยูอาบัติภิกษุอยูบนแผนดินจึงตอง อยูในอากาศไมตอง
มีอยูอาบัติภิกษุอยูในอากาศจึงตอง อยูบนแผนดินไมตอง. มีอยูอาบัติภิกษุออกไปจึงตอง
เขาไปไมตอง มีอยูอาบัติภิกษุเขาไปจึงตอง ออกไปไมตอ ง. มีอยูอาบัติภิกษุถือเอาจึงตอง
มีอยูอาบัติภิกษุไมถือเอาจึงตอง. มีอยูอ าบัติภิกษุสมาทานจึงตอง มีอยูอ าบัติภิกษุไมสมาทานจึงตอง.
มีอยูอาบัติภิกษุทําจึงตอง มีอยูอาบัติภิกษุไมทําจึงตอง. มีอยูอ าบัติภิกษุใหจึงตอง มีอยูอ าบัติภิกษุ
ไมใหจงึ ตอง. มีอยูอาบัติภิกษุรับจึงตอง มีอยูอ าบัติภิกษุไมรับจึงตอง. มีอยูอ าบัติภิกษุตองเพราะ
บริโภค มีอยูอาบัติภิกษุตอง เพราะไมบริโภค. มีอยูอาบัติภิกษุตองในกลางคืนไมตองในกลางวัน
มีอยูอาบัติภิกษุตองในกลางวัน ไมตองในกลางคืน. มีอยูอาบัติภิกษุตองเพราะอรุณขึ้น มีอยู
อาบัติภิกษุตองไมใชเพราะอรุณขึ้น. มีอยูอาบัติภิกษุตัดจึงตอง มีอยูอาบัติภิกษุไมตัดจึงตอง. มีอยู
อาบัติภิกษุปดจึงตอง มีอยูอาบัติภิกษุไมปดจึงตอง. มีอยูอ าบัติภิกษุทรงไวจงึ ตอง มีอยูอ าบัติ

ภิกษุไมทรงไวจึงตอง.
วาดวยอุโบสถเปนตน
[๙๔๔] อุโบสถมี ๒ คืออุโบสถในวันสิบสี่ ๑ อุโบสถในวันสิบหา ๑.
ปวารณามี ๒ คือ ปวารณาในวันสิบสี่ ๑ ปวารณาในวันสิบหา ๑.
กรรมมี ๒ คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑. กรรมแมอื่นอีกมี ๒ คือ ญัตติ*ทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๑.
วัตถุแหงกรรมมี ๒ คือวัตถุแหงอปโลกนกรรม ๑ วัตถุแหงญัตติกรรม ๑. วัตถุแหง
กรรมแมอื่นอีกมี ๒ คือ วัตถุแหงญัตติทุติยกรรม ๑ วัตถุแหงญัตติจตุตถกรรม ๑.
โทษแหงกรรมมี ๒ คือ โทษแหงอปโลกนกรรม ๑ โทษแหงญัตติกรรม ๑. โทษแหง
กรรมแมอื่นอีกมี ๒ คือ โทษแหงญัตติทุติยกรรม ๑ โทษแหงญัตติจตุตถกรรม ๑.
สมบัติแหงกรรมมี ๒ คือ สมบัติแหงอปโลกนกรรม ๑ สมบัติแหงญัตติกรรม ๑.
สมบัติแหงกรรมแมอื่นอีกมี ๒ คือ สมบัติแหงญัตติทุติยกรรม ๑ สมบัติแหงญัตติจตุตถกรรม ๑.
ภูมิของภิกษุนานาสังวาสมี ๒ คือ ตนเองทําตนใหมีสังวาสตางกัน ๑ สงฆผูพรอม
เพรียงกันยกภิกษุนั้นเสีย เพราะไมเห็นอาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ หรือเพราะไมสละทิฏฐิ ๑.
ภูมิของภิกษุสมานสังวาสมี ๒ คือ ตนเองทําตนใหมีสังวาสเสมอกัน ๑ สงฆพรอม
เพรียงกันเรียกภิกษุนั้นผูถูกยกวัตร เพราะไมเห็นอาบัติ เพราะไมทําคืนอาบัติ หรือเพราะไมสละ
ทิฏฐิ เขาหมู ๑.
วาดวยปาราชิกเปนตน
[๙๔๕] ปาราชิกมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.
สังฆาทิเสสมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.
ถุลลัจจัยมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.
ปาจิตตียมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.
ปาฏิเทสนียะมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.
ทุกกฏมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.
ทุพภาสิตมี ๒ คือ ของภิกษุ ๑ ของภิกษุณี ๑.
อาบัติของภิกษุมี ๗ ของภิกษุณีก็มี ๗.
กองอาบัติของภิกษุมี ๗ ของภิกษุณีกม็ ี ๗.
สงฆแตกกันดวยอาการ ๒ คือ ดวยกรรม ๑ ดวยใหจับสลาก ๑.
วาดวยบุคคล
[๙๔๖] บุคคล ๒ พวก สงฆไมพึงอุปสมบท คือ ผูมีกาลบกพรอง ๑ ผูมีอวัยวะ
บกพรอง ๑.
บุคคลแมอื่นอีก ๒ พวก สงฆไมพึงอุปสมบท คือ ผูมีวัตถุวิบัติ ๑ ผูมีการกระทํา
เสียหาย ๑.
บุคคลแมอื่นอีก ๒ พวก สงฆไมพึงอุปสมบท คือ ผูไมบริบูรณ ๑ ผูบริบูรณ แต

ไมขออุปสมบท ๑.
ไมควรอาศัยบุคคล ๒ พวกอยู คือ ผูอลัชชี ๑ ผูพาล ๑.
ไมควรใหนิสัย แกบุคคล ๒ พวก คือ ผูอลัชชี ๑ ผูลัชชีแตไมขอ ๑.
ควรใหนิสัย แกบุคคล ๒ พวก คือ ผูโง ๑ ผูลัชชีแตขอ ๑.
บุคคล ๒ พวก ไมควรตองอาบัติ คือ พระพุทธเจา ๑ พระปจเจกพุทธเจา ๑.
บุคคล ๒ พวก รวมตองอาบัติ คือ ภิกษุ ๑ ภิกษุณี ๑.
บุคคล ๒ พวก ไมควรแกลงตองอาบัติ คือ ภิกษุชั้นอริยบุคคล ๑ ภิกษุณีชั้น
อริยบุคคล ๑.
บุคคล ๒ พวก ควรแกลงตองอาบัติ คือ ภิกษุปุถุชน ๑ ภิกษุณีปุถุชน ๑.
บุคคล ๒ พวก ไมควรแกลงประพฤติลวงวัตถุเปนไปกับดวยโทษ คือ ภิกษุชั้น
อริยบุคคล ๑ ภิกษุณีชั้นอริยบุคคล ๑.
บุคคล ๒ พวก ควรแกลงประพฤติลวงวัตถุเปนไปกับดวยโทษ คือ ภิกษุปุถชุ น ๑
ภิกษุณีปุถุชน ๑.
วาดวยคัดคานเปนตน
[๙๔๗] การคัดคานมี ๒ คือ คัดคานดวยกาย ๑ คัดคานดวยวาจา ๑.
การขับออกจากหมูมี ๒ คือ มีอยู บุคคลยังไมถึงการขับออก ถาสงฆขับบุคคล
นั้นออก บางคนเปนอันขับออกดีแลว ๑ บางคนเปนอันขับออกไมดี ๑.
การเรียกเขาหมูมี ๒ คือ มีอยู บุคคลยังไมถึงการเรียกเขาหมู ถาสงฆเรียกบุคคล
นั้นเขาหมู บางคนเปนอันเรียกเขาหมูดีแลว ๑ บางคนเปนอันเรียกเขาหมูไมดี ๑.
ปฏิญญามี ๒ คือ ปฏิญญาดวยกาย ๑ ปฏิญญาดวยวาจา ๑.
การรับมี ๒ คือ รับดวยกาย ๑ รับดวยของเนื่องดวยกาย ๑.
การหามมี ๒ คือ หามดวยกาย ๑ หามดวยวาจา ๑.
การลบลางมี ๒ คือ ลบลางสิกขา ๑ ลบลางโภคะ ๑.
โจทมี ๒ คือ โจทดวยกาย ๑ โจทดวยวาจา ๑.
วาดวยความกังวลเปนตน
[๙๔๘] กฐินมีปลิโพธ ๒ คือ ปลิโพธในอาวาส ๑ ปลิโพธในจีวร ๑.
กฐินไมมีปลิโพธ ๒ คือ ไมมีปลิโพธในอาวาส ๑ ไมมีปลิโพธในจีวร ๑.
จีวรมี ๒ คือ คหบดีจีวร ๑ บังสุกุลจีวร ๑.
บาตรมี ๒ คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดิน ๑.
เชิงบาตรมี ๒ คือ เชิงบาตรทําดวยดีบุก ๑ เชิงบาตรทําดวยตะกั่ว ๑
อธิษฐานบาตรมี ๒ คือ อธิษฐานดวยกาย ๑ อธิษฐานดวยวาจา ๑.
อธิษฐานจีวรมี ๒ คือ อธิษฐานดวยกาย ๑ อธิษฐานดวยวาจา ๑.
วิกัปมี ๒ คือ วิกัปตอหนา ๑ วิกัปลับหลัง ๑.
วินัยมี ๒ คือ วินัยของภิกษุ ๑ วินัยของภิกษุณี ๑.

อรรถที่สําเร็จในวินัยมี ๒ คือ ขอบัญญัติ ๑ ขออนุโลมบัญญัติ ๑.
วินัยมีความขัดเกลา ๒ คือ กําจัดสิ่งไมควรดวยอริยมรรค ๑ ความทําพอประมาณใน
สิ่งที่ควร ๑ฯ
วาดวยตองอาบัติดวยอาการ ๒ อยางเปนตน
[๙๔๙] ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๒ คือ ตองดวยกาย ๑ ตองดวยวาจา ๑.
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการ ๒ คือ ออกดวยกาย ๑ ออกดวยวาจา ๑.
ปริวาสมี ๒ คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑.
ปริวาสแมอยางอื่นมีอีก ๒ คือ สุทธันตปริวาส ๑ สโมธานปริวาส ๑.
มานัตมี ๒ คือ ปฏิจฉันนมานัต ๑ อัปปฏิจฉันนมานัต ๑.
มานัตแมอยางอื่นมีอีก ๒ คือ ปกขมานัต ๑ สโมธานมานัต ๑.
รัตติเฉทของบุคคล ๒ คือ ของปริวาสิกภิกษุ ๑ ของมานัตจาริกภิกษุ ๑.
วาดวยไมเอือ้ เฟอ เปนตน
[๙๕๐] ความไมเอื้อเฟอ มี ๒ คือ ไมเอื้อเฟอตอบุคคล ๑ ไมเอื้อเฟอตอธรรม ๑.
เกลือมี ๒ ชนิด คือ เกลือเกิดแตกําเนิด ๑ เกลือแตน้ําดาง ๑.
เกลือแมอื่นอีก ๒ ชนิด คือ เกลือทะเล ๑ เกลือดํา ๑.
เกลือแมอื่นอีก ๒ ชนิด คือ เกลือสินเธาว ๑ เกลือดินโปรง ๑.
เกลือแมอื่นอีก ๒ ชนิด คือ เกลือโรมกะ ๑ เกลือปกขัลลกะ ๑.
บริโภคมี ๒ คือ บริโภคภายใน ๑ บริโภคภายนอก ๑.
ดามี ๒ คือ ดาอยางคนเลว ๑ ดาอยางผูดี ๑.
สอเสียดดวยอาการ ๒ คือ เพื่อทําตนใหเปนที่รัก ๑ เพื่อมุงทําลาย ๑.
ภิกษุรวมฉันเปนหมูดวยอาการ ๒ คือ เพราะเขานิมนต ๑ เพราะขอเขา ๑.
วันเขาพรรษามี ๒ คือ วันเขาพรรษาตน ๑ วันเขาพรรษาหลัง ๑.
งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๒ งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๒ ฯ
วาดวยบุคคลพาลและบัณฑิต
[๙๕๑] บุคคลพาลมี ๒ คือ ผูรับภาระที่ยังไมมาถึง ๑ ผูไมรับภาระที่มาถึงแลว ๑
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูไมรบั ภาระที่ยังไมมาถึง ๑ ผูรับภาระที่มาถึงแลว ๑
บุคคลพาลแมอื่นอีก ๒ คือ ผูสําคัญวาควรในสิ่งที่ไมควร ๑ ผูสําคัญวาไมควรในสิ่ง
ที่ควร ๑
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูสําคัญวาไมควรในสิ่งที่ไมควร ๑ ผูสําคัญวาควรในสิ่งควร ๑
บุคคลพาลแมอื่นอีก ๒ คือ ผูสําคัญในอนาบัติวาเปนอาบัติ ๑ ผูสําคัญในอาบัติวา
เปนอนาบัติ ๑
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอาบัติ ๑ ผูสําคัญในอนาบัติวาเปน
อนาบัติ ๑
บุคคลพาลแมอื่นอีก ๒ คือ ผูสําคัญในอธรรมวาเปนธรรม ๑ ผูสําคัญในธรรมวา

เปนอธรรม ๑
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูสําคัญในอธรรมวาเปนอธรรม ๑ ผูสําคัญในธรรมวาเปน
ธรรม ๑
บุคคลพาลแมอื่นอีก ๒ คือ ผูสําคัญในสภาพมิใชวินัยวาเปนวินัย ๑ ผูสําคัญในวินัย
วาสภาพมิใชวินัย ๑
บุคคลบัณฑิตมี ๒ คือ ผูสําคัญในสภาพมิใชวินัยวาสภาพมิใชวินัย ๑ ผูสําคัญใน
วินัยวาวินยั ๑ ฯ
วาดวยอาสวะ
[๙๕๒] อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูประพฤติรังเกียจสิ่งที่
ไมควรประพฤติรังเกียจ ๑ ผูไมประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรประพฤติรังเกียจ ๑.
อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูไมประพฤติรังเกียจสิ่งที่ไมควร
ประพฤติรังเกียจ ๑ ผูประพฤติรังเกียจสิ่งที่ควรประพฤติรังเกียจ ๑.
อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอื่นอีก ๒ พวก คือ ผูสําคัญในสิ่งไมควร
วาควร ๑ ผูสําคัญในสิ่งที่ควรวาไมควร ๑.
อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูสําคัญในสิ่งไมควรวาไมควร ๑
ผูสําคัญในสิ่งที่ควรวาควร ๑.
อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอื่นอีก ๒ พวก คือ ผูสําคัญในอนาบัติวาเปน
อาบัติ ๑ ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอนาบัติ ๑.
อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอนาบัติ ๑
ผูสําคัญในอาบัติวาเปนอาบัติ ๑.
อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอื่นอีก ๒ พวก คือ ผูสําคัญในอธรรมวาเปน
ธรรม ๑ ผูสําคัญในธรรมวาเปนอธรรม ๑.
อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูสําคัญในอธรรมวาเปนอธรรม ๑
ผูสําคัญในธรรมวาเปนธรรม ๑.
อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกบุคคลแมอื่นอีก ๒ พวก คือ ผูสําคัญในสภาพมิใชวินัย
วาวินัย ๑ ผูสําคัญในวินัยวาสภาพมิใชวินัย ๑.
อาสวะทั้งหลายยอมไมเจริญแกบุคคล ๒ พวก คือ ผูสําคัญในสภาพมิใชวินัยวาสภาพ
มิใชวินัย ๑ ผูสําคัญในวินัยวาวินัย ๑.
หมวด ๒ จบ.
-----------หัวขอประจําหมวด
[๙๕๓] สัญญา ๑ ศรัทธา ๑ สัทธรรม ๑ บริขาร ๑ บุคคล ๑ จริง ๑ ภูมิ ๑
ออกไป ๑ ถือเอา ๑ สมาทาน ๑ ทํา ๑ ให ๑ รับ ๑ บริโภค ๑ กลางคืน ๑ อรุณ ๑ ตัด ๑
ปกปด ๑ ทรงไว ๑ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ กรรม ๑ กรรมอื่นอีก ๑ วัตถุ ๑ วัตถุอื่นอีก ๑

โทษ ๑ โทษอื่นอีก ๑ สมบัติสองอยาง ๑ นานาสังวาสก ๑ สมานสังวาสก ปาราชิก ๑
สังฆาทิเสส ๑ ถุลลัจจัย ๑ ปาจิตตีย ๑ ปาฏิเทสนียะ ๑ ทุกกฏ ๑ ทุพภาสิต ๑ อาบัติเจ็ด ๑
กองอาบัติเจ็ด ๑ สงฆแตกกัน ๑ อุปสมบท ๑ อุปสมบทอีกสอง ๑ ไมอาศัยอยู ๑ ไมให ๑
อภัพบุคคล ๑ ภัพบุคคล ๑ แกลง ๑ มีโทษ ๑ คัดคาน ๑ ขับออกจากหมู ๑ เรียกเขาหมู ๑
ปฏิญญา ๑ รับ ๑ หาม ๑ ลบลาง ๑ โจท ๑ กฐิน ๒ อยาง ๑ จีวร ๑ บาตร ๑ เชิงบาตร ๑
อธิษฐาน ๒ อยาง ๑ วิกัป ๑ วินัย ๑ อรรถที่สาํ เร็จในวินัย ๑ ความขัดเกลา ๑ ตอง ๑
ออก ๑ ปริวาส ๒ อยาง ๑ มานัต ๒ อยาง ๑ รัตติเฉท ๑ ไมเอื้อเฟอ ๑ เกลือ ๒
ชนิด ๑ เกลืออื่นอีก ๓ ชนิด ๑ บริโภค ๑ ดา ๑ สอเสียด ๑ ฉันหมู ๑ วันจําพรรษา ๑
งดปาติโมกข ๑ ภาระ ๑ สมควร ๑ อนาบัติ ๑ อธรรม ๑ วินยั ๑ อาสวะ ๑.
หัวขอประจําหมวด จบ
---------------หมวดที่ ๓
วาดวยพระผูมีพระภาคทรงพระชนมอยูเปนตน
[๙๕๔] มีอยู อาบัติ เมื่อพระผูมีพระภาคยังทรงพระชนม ภิกษุจึงตอง เมือ่ ปรินิพพาน
แลว ไมตอง
มีอยู อาบัติ เมื่อพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลว ภิกษุจึงตอง เมื่อยังทรงพระชนม
ไมตอง
มีอยู อาบัติ เมื่อพระผูมีพระภาคยังทรงพระชนมก็ดี ปรินิพพานแลวก็ดี ภิกษุตอง.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในกาล หาตองในเวลาวิกาลไม
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในเวลาวิกาล หาตองในกาลไม
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในกาล และในเวลาวิกาล.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในกลางคืน หาตองในกลางวันไม
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในกลางวัน หาตองในกลางคืนไม
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในกลางคืน และกลางวัน.
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีพรรษา ๑๐ จึงตอง มีพรรษาหยอน ๑๐ ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีพรรษาหยอน ๑๐ จึงตอง มีพรรษา ๑๐ ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีพรรษา ๑๐ และมีพรรษาหยอน ๑๐ ก็ตอง.
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีพรรษา ๕ จึงตอง มีพรรษาหยอน ๕ ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีพรรษาหยอน ๕ จึงตอง มีพรรษา ๕ ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีพรรษา ๕ และมีพรรษาหยอน ๕ ก็ตอง.
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนกุศล จึงตอง มีจิตเปนอกุศลไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนอกุศล จึงตอง มีจติ เปนกุศลไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนอัพยากฤต จึงตอง.
มีอยู อาบัติ ภิกษุพรั่งพรอมดวยสุขเวทนา จึงตอง

มีอยู อาบัติ ภิกษุพรั่งพรอมดวยทุกขเวทนา จึงตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุพรั่งพรอมดวยอทุกขมสุขเวทนา จึงตอง.
วาดวยวัตถุแหงการโจทเปนตน
[๙๕๕] วัตถุแหงการโจทมี ๓ คือ เห็น ๑ ไดยิน ๑ รังเกียจ ๑.
การใหจับสลากมี ๓ คือ ปกปด ๑ เปดเผย ๑ กระซิบที่หู ๑.
ขอหามมี ๓ คือ ความมักมาก ๑ ความไมสันโดษ ๑ ความไมขัดเกลา ๑.
ขออนุญาตมี ๓ คือ ความมักนอย ๑ ความสันโดษ ๑ ความขัดเกลา ๑.
ขอหามแมอื่นอีก ๓ คือ ความมักมาก ๑ ความไมสันโดษ ๑ ความไมรูจักประมาณ ๑.
ขออนุญาตมี ๓ คือ ความมักนอย ๑ ความสันโดษ ๑ ความรูจักประมาณ ๑.
บัญญัติมี ๓ คือ บัญญัติ ๑ อนุบัญญัติ ๑ อนุปนนบัญญัติ ๑.
บัญญัติแมอื่นอีก ๓ คือ สัพพัตถบัญญัติ ๑ ปเทสบัญญัติ ๑ สาธารณบัญญัติ ๑.
บัญญัติแมอื่นอีก ๓ คือ อสาธารณบัญญัติ ๑ เอกโตบัญญัติ ๑ อุภโตบัญญัติ ๑.
วาดวยภิกขุโงและฉลาดเปนตน
[๙๕๖] มีอยู อาบัติ ภิกษุเปนผูโง จึงตอง เปนผูฉลาดไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุเปนผูฉลาด จึงตอง เปนผูโงไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุเปนผูทั้งโงทั้งฉลาด จึงตอง.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในกาฬปกษ ไมตองในชุณหปกษ
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในชุณหปกษ ไมตองในกาฬปกษ
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองทั้งในกาฬปกษ และชุณหปกษ.
มีอยู การเขาพรรษายอมควรในกาฬปกษ หาควรในชุณหปกษไม
มีอยู ปวารณาในวันมหาปวารณา ยอมควรในชุณหปกษ หาควรในกาฬปกษไม
มีอยู สังฆกิจที่เหลือ ยอมควรทั้งในกาฬปกษและชุณหปกษ.
มีอยู อาบัติ ภิกษุยอมตองในฤดูหนาว ไมตองในฤดูรอนและในฤดูฝน
มีอยู อาบัติ ภิกษุยอมตองในฤดูรอน ไมตอ งในฤดูหนาวและในฤดูฝน
มีอยู อาบัติ ภิกษุยอมตองในฤดูฝน ไมตองในฤดูรอนและในฤดูหนาว.
มีอยู อาบัติ สงฆตอง คณะ และบุคคล ไมตอง
มีอยู อาบัติ คณะตอง สงฆ และบุคคล ไมตอง
มีอยู อาบัติ บุคคลตอง สงฆ และคณะ ไมตอง.
มีอยู สังฆอุโบสถและสังฆปวารณา ควรแกสงฆ ไมควรแกคณะ และบุคคล
มีอยู คณะอุโบสถ และคณะปวารณา ควรแกคณะ ไมควรแกสงฆ และบุคคล
มีอยู อธิษฐานอุโบสถ และอธิษฐานปวารณา ควรแกบุคคล ไมควรแกสงฆ และคณะ.
วาดวยการปดเปนตน
[๙๕๗] การปดมี ๓ คือ ปดวัตถุ ไมปดอาบัติ ๑ ปดอาบัติ ไมปดวัตถุ ๑ ปดทั้ง
วัตถุและอาบัติ ๑.

เครื่องปกปดมี ๓ คือ เครื่องปกปด คือ เรือนไฟ ๑ เครื่องปกปด คือ น้ํา ๑
เครื่องปกปด คือ ผา ๑.
สิ่งที่กําบังไมเปดเผยนําไปมี ๓ คือ มาตุคาม กําบังไมเปดเผยนําไป ๑ มนตของ
พวกพราหมณกําบังไมเปดเผยนําไป ๑ มิจฉาทิฏฐิกําบังไมเปดเผยนําไป ๑.
สิ่งที่เปดเผยไมกําบังจึงรุงเรืองมี ๓ คือ ดวงจันทรเปดเผย ไมกําบังจึงรุงเรือง ๑
ดวงอาทิตยเปดเผยไมกําบังจึงรุงเรือง ๑ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจา ประกาศแลวเปดเผยไม
กําบังจึงรุงเรือง ๑.
การใหถือเสนาสนะมี ๓ คือ ใหถือในวันเขาพรรษาตน ๑ ใหถือในวันเขาพรรษา
หลัง ๑ ใหถือพนระหวางนั้น ๑.
วาดวยอาพาธเปนตน
[๙๕๘] มีอยู อาบัติ ภิกษุอาพาธ จึงตอง ไมอาพาธ ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมอาพาธ จึงตอง อาพาธไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุอาพาธและไมอาพาธก็ตอง.
วาดวยงดปาติโมกขเปนตน
[๙๕๙] การงดปาติโมกข ไมเปนธรรมมี ๓ การงดปาติโมกข เปนธรรมมี ๓.
ปริวาสมี ๓ คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑ สุทธันตปริวาส ๑.
มานัตมี ๓ คือ ปฏิจฉันนมานัต ๑ อัปปฏิจฉันนมานัต ๑ ปกขมานัต ๑.
รัตติเฉทของภิกษุผูอยูปริวาสมี ๓ คือ อยูรว ม ๑ อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑.
วาดวยตองอาบัติภายในเปนตน
[๙๖๐] มีอยู อาบัติ ภิกษุตองภายใน ไมตองภายนอก
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองภายนอก ไมตองภายใน
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองทั้งภายในทั้งภายนอก.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองภายในสีมา ไมตองภายนอกสีมา
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองภายนอกสีมา ไมตองภายในสีมา
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองทั้งภายในสีมา ทั้งภายนอกสีมา.
วาดวยตองอาบัติดวยอาการ ๓ อยางเปนตน
[๙๖๑] ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๓ อยาง คือ ตองดวยกาย ๑ ตองดวยวาจา ๑
ตองดวยกายวาจา ๑.
ภิกษุตองอาบัติดวยอาการแมอื่นอีก ๓ คือ ตองในทามกลางสงฆ ๑ ตองในทามกลาง
คณะ ๑ ตองในสํานักบุคคล ๑.
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการ ๓ คือ ออกดวยกาย ๑ ออกดวยวาจา ๑ ออกดวยกาย
วาจา ๑.
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการแมอื่นอีก ๓ คือ ออกในทามกลางสงฆ ๑ ออกใน
ทามกลางคณะ ๑ ออกในสํานักบุคคล ๑.

ใหอมูฬหวินัยไมเปนธรรมมี ๓ ใหอมูฬหวินัยเปนธรรมมี ๓.
วาดวยขอที่สงฆจํานงเปนตน
[๙๖๒] ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงตัชชนียกรรม คือเปนผูกอ
ความบาดหมาง จอความทะเลาะ กอความวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล
ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ เปนผูคลุกคลีกับคฤหัสถ ดวยการคลุกคลีอันไม
สมควร ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงนิยสกรรม คือ เปนผูกอความบาดหมาง
กอความทะเลาะ กอความวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณ ในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด
มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ เปนผูคลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงปพพาชนียกรรม คือ เปนผูกอความ
บาดหมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ๑
ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ เปนผูประทุษรายสกุล มีความประพฤติเลวทราม ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงปฏิสารณียกรรม คือ เปนผูกอความ
บาดหมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล
ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ ดาบริภาษคฤหัสถ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมเห็นอาบัติ คือ
เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑
เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะเห็น
อาบัติ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมทําคืนอาบัติ
คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณใน
สงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ ตองอาบัติแลวไมปรารถนาจะ
ทําคืนอาบัติ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงลงอุกเขปนียกรรม ฐานไมสละคืนทิฏฐิอัน
เลวทราม คือ เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท กอความอื้อฉาว กอ
อธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ ไมปรารถนาจะสละ
คืนทิฏฐิอันเลวทราม ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆจํานงอยู พึงตั้งใจจับใหมั่น คือ เปนผูกอความบาด*หมาง กอความทะเลาะ กอความวิวาท กอความอื้อฉาว กออธิกรณในสงฆ ๑ เปนพาล
ไมฉลาด มีอาบัติมาก มีมรรยาทไมสมควร ๑ คลุกคลีกับคฤหัสถดวยการคลุกคลีอันไมสมควร ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน
ปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนผูมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑
เปนผูมีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร ๑ เปนผูมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ ๑.

ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนผูประกอบดวยการเลน
ทางกาย ๑ เปนผูประกอบดวยการเลนทางวาจา ๑ เปนผูประกอบดวยการเลนทางกายและวาจา ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนผูประกอบดวยอนาจาร
ทางกาย ๑ เปนผูประกอบดวยอนาจารทางวาจา ๑ เปนผูประกอบดวยอนาจารทั้งทางกายและ
วาจา ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนผูประกอบดวยการลบลาง
ทางกาย ๑ เปนผูประกอบดวยการลบลางทางวาจา ๑ เปนผูประกอบดวยการลบลางทางกายและ
วาจา ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพ
ทางกาย ๑ เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางวาจา ๑ เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทั้งทางกายและ
วาจา ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ ตองอาบัติ ถูกสงฆลงโทษ
แลว ทําการอุปสมบท ๑ ใหนิสัย ๑ ใหสามเณรอุปฏฐาก ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ สงฆลงโทษเพราะอาบัติใด
ตองอาบัตินั้น ๑ ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน ๑ ตองอาบัติอันเลวทรามกวานั้น ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๓ สงฆพึงลงโทษ คือ พูดติพระพุทธเจา ๑ พูดติ
พระธรรม ๑ พูดติพระสงฆ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ งดอุโบสถ ณ ทามกลางสงฆ สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย
ภิกษุ เธออยากอความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท แลวทําอุโบสถ คือ
เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ งดปวารณา ณ ทามกลางสงฆ สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย
ภิกษุ เธออยากอความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท แลวทําปวารณา
คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆไมพึงใหสังฆสมมติอะไรๆ คือ เปนอลัชชี ๑ เปน
พาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆไมพึงวากลาว คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน
ปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ สงฆไมพึงแตงตั้งไวในตําแหนงในหัวหนาอะไร คือ เปน
อลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ภิกษุทั้งหลายไมพึงอาศัยอยู คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑
ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงใหนิสัย คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน
ปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ จะใหทําโอกาส ไมควรทําโอกาส คือ เปนอลัชชี ๑

เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงเชื่อถือคําใหการ คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไม
เปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ อันใครๆ ไมพึงถามวินัย คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑
ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงถามวินัย คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน
ปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ อันภิกษุทั้งหลายไมพึงตอบวินยั คือ เปนอลัชชี ๑ เปน*พาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงตอบวินัย คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปน
ปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ อันภิกษุทั้งหลายไมพึงใหคําซักถาม คือ เปนอลัชชี ๑
เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ อันภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนาวินัยดวยกัน คือ เปนอลัชชี
๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๓ ไมพึงใหกุลบุตรอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณร
อุปฏฐาก คือ เปนอลัชชี ๑ เปนพาล ๑ ไมเปนปกตัตตะ ๑.
วาดวยอุโบสถเปนตน
[๙๖๓] อุโบสถมี ๓ คือ อุโบสถวันสิบสี่ ๑ อุโบสถวันสิบหา ๑ อุโบสถสามัคคี ๑.
อุโบสถแมอื่นอีก ๓ คือ สังฆอุโบสถ ๑ คณะอุโบสถ ๑ ปุคคลอุโบสถ ๑.
อุโบสถแมอื่นอีก ๓ คือ สุตตุทเทศ ๑ ปาริสุทธิอุโบสถ ๑ อธิษฐานอุโบสถ ๑.
ปวารณามี ๓ คือ ปวารณาวันสิบสี่ ๑ ปวารณาวันสิบหา ๑ ปวารณาสามัคคี ๑.
ปวารณาแมอื่นอีก ๓ คือ สังฆปวารณา ๑ คณะปวารณา ๑ ปุคคลปวารณา ๑.
ปวารณาแมอื่นอีก ๓ คือ ปวารณา ๓ หน ๑ ปวารณา ๒ หน ๑ ปวารณามีพรรษา
เทากัน ๑.
บุคคลไปอบายไปนรกมี ๓ คือ ไมเปนพรหมจารี แตปฏิญญาวาเปนพรหมจารี ไม
ละปฏิญญาขอนี้ ๑ โจทพรหมจารีผูบริสุทธิ์ ผูประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ ดวยอพรหมจรรยอัน
ไมมีมูล ๑ มีปกติกลาวอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา กามทั้งหลายไมมีโทษ ถึงความเปนผูหมกมุน
ในกามทั้งหลาย ๑.
อกุศลมูลมี ๓ คือ อกุศลมูล คือโลภะ ๑ อกุศลมูล คือ โทสะ ๑ อกุศลมูลคือ
โมหะ ๑.
กุศลมูลมี ๓ คือ กุศลมูล คือ อโลภะ ๑ กุศลมูล คือ อโทสะ ๑ กุศลมูลคือ
อโมหะ ๑.
ทุจริตมี ๓ คือ กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑.

สุจริตมี ๓ คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑.
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติโภชนะ ๓ ในสกุล เพราะทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๓ คือ
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก เพื่ออยูผ าสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อประสงควาพวกมักมากอยา
อาศัยฝกฝายทําลายสงฆ ๑ เพื่อทรงอนุเคราะหสกุล ๑.
พระเทวทัตมีจิตอันอสัทธรรม ๓ อยาง ครอบงําย่ํายี จึงเกิดในอบายตกนรกชั่วกัลป
ชวยเหลือไมได คือความปรารถนาลามก ๑ ความมีมิตรชั่ว ๑ พอบรรลุคุณวิเศษเพียงขั้นต่ําก็เลิก
เสียในระหวาง ๑.
สมมติมี ๑ คือ สมมติไมเทา ๑ สมมติสาแหรก ๑ สมมติไมเทาและสาแหรก ๑.
เขียงรองเทาที่ตั้งอยูประจําเลื่อนไปมาไมไดมี ๓ คือ เขียงรองเทาถายวัจจะ ๑ เขียง
รองเทาถายปสสาวะ ๑ เขียงรองเทาสําหรับชําระ ๑.
สิ่งของสําหรับถูเทามี ๓ คือ กอนกรวด ๑ กระเบื้องถวย ๑ ฟองน้ําทะเล ๑.
หมวด ๓ จบ
---------------หัวขอประจําหมวด
[๙๖๔] ทรงพระชนม ๑ กาล ๑ กลางคืน ๑ พรรษาสิบ ๑ พรรษาหา ๑ กุศลจิต ๑
เวทนา ๑ วัตถุแหงการโจท ๑ สลาก ๑ ขอหาม ๒ อยาง ๑ ขอบัญญัติ ๑ ขอบัญญัติอื่นอีก
๒ อยาง ๑ โง ๑ กาฬปกษ ๑ ควร ๑ ฤดูหนาว ๑ สงฆ ๑ แกสงฆ ๑ การปด ๑ เครื่อง
ปกปด ๑ สิ่งกําบัง ๑ สิ่งเปดเผย ๑ เสนาสนะ ๑ อาพาธ ๑ ปาติโมกข ๑ ปริวาส ๑ มานัต ๑
ปริวาสิกภิกษุ ๑ ภายใน ๑ ภายในสีมา ๑ ตองอาบัติ ๑ ตองอาบัติอีก ๑ ออกจากอาบัติ ๑
ออกจากอาบัติอื่นอีก ๑ อมูฬหวินัย ๒ อยาง ๑ ตัชชนียกรรม ๑ นิยสกรรม ๑ ปพพานียกรรม ๑
ปฏิสารณียกรรม ๑ ไมเห็นอาบัติ ๑ ไมทําคืนอาบัติ ๑ ไมสละคืนทิฏฐิ ๑ จับใหมั่น ๑ กรรม ๑
อธิศีล ๑ คะนอง ๑ อนาจาร ๑ ลบลาง ๑ อาชีวะ ๑ ตองอาบัติ ๑ ตองอาบัติเชนนั้น ๑
พูดติ ๑ งดอุโบสถ ๑ งดปวารณา ๑ สมมติ ๑ วากลาว ๑ หัวหนา ๑ ไมอาศัยอยู ๑ ไมให
นิสัย ๑ ไมทําโอกาส ๑ ไมทําการไตสวน ๑ ไมถาม ๒ อยาง ๑ ไมตอบ ๒ อยาง ๑ แมซัก
ถามก็ไมพึงให ๑ สนทนา ๑ อุปสมบท ๑ นิสัย ๑ ใหสามเณรอุปฏฐาก ๑ อุโบสถ ๓ หมวด
๓ อยาง ๑ ปวารณา ๓ หมวด ๓ อยาง ๑ เกิดในอบาย ๑ อกุศล ๑ กุศล ๑ ทุจริต ๑ สุจริต
๑ โภชนะ ๓ อยาง ๑ อสัทธรรม ๑ สมมติ ๑ เขียงรองเทา ๑ สิ่งของถูเทา ๑ หัวขอตามที่
กลาวนี้รวมอยูใ นหมวด ๓.
หัวขอประจําหมวด จบ
---------------หมวด ๔
วาดวยการตองและออกจากอาบัติเปนตน
[๙๖๕] มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยวาจาของตน ออกดวยวาจาของผูอื่น
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยวาจาของผูอื่น ออกดวยวาจาของตน

มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยวาจาของตน ออกดวยวาจาของตน
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยวาจาของผูอื่น ออกดวยวาจาของผูอื่น.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยกาย ออกดวยวาจา
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยวาจา ออกดวยกาย
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยกาย ออกดวยกาย
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยวาจา ออกดวยวาจา.
มีอยู อาบัติ ภิกษุหลับแลว จึงตอง ตื่นแลว จึงออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุตื่นแลว จึงตอง หลับแลว จึงออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุหลับแลว จึงตอง หลับแลว จึงออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุตื่นแลว จึงตอง ตื่นแลว จึงออก.
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมตั้งใจ จึงตอง ตั้งใจ จึงออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุตั้งใจ จึงตอง ไมตั้งใจ จึงออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมตั้งใจ จึงตอง ไมตั้งใจ จึงออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุตั้งใจ จึงตอง ตั้งใจ จึงออก.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองอยู จึงแสดง แสดงอยู จึงตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองอยู จึงออก ออกอยู จึงตอง.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยกรรม ออกดวยสิง่ มิใชกรรม
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยสิง่ มิใชกรรม ออกดวยกรรม
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยกรรม ออกดวยกรรม
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองดวยสิง่ มิใชกรรม ออกดวยสิ่งมิใชกรรม.
วาดวยอนริยโวหารเปนตน
[๙๖๖] โวหารอันไมประเสริฐ มี ๔ คือ ความกลาวในสิ่งที่ไมเห็นวาเห็น ๑ ความ
กลาวในสิ่งที่ไมไดยินวาไดยนิ ๑ ความกลาวในสิ่งที่ไมทราบวาทราบ ๑ ความกลาวในสิ่งที่ไมรู
วารู ๑.
โวหารอันประเสริฐ มี ๔ คือ ความกลาวในสิ่งที่ไมเห็นวาไมเห็น ๑ ความกลาวใน
สิ่งที่ไมไดยินวาไมไดยิน ๑ ความกลาวในสิ่งที่ไมทราบวาไมทราบ ๑ ความกลาวในสิ่งที่ไมรูวา
ไมรู ๑.
โวหารอันไมประเสริฐแมอื่นอีก ๔ คือ ความกลาวในสิ่งที่เห็นวาไมเห็น ๑ ความ
กลาวในสิ่งที่ไดยินวาไมไดยนิ ๑ ความกลาวในสิ่งที่ทราบวาไมทราบ ๑ ความกลาวในสิ่งที่รูวา
ไมรู ๑.
โวหารอันประเสริฐ มี ๔ คือ ความกลาวในสิ่งที่เห็นวาเห็น ๑ ความกลาวในสิ่งที่
ไดยินวาไดยิน ๑ ความกลาวในสิ่งที่ทราบวาทราบ ๑ ความกลาวในสิ่งที่รูวารู ๑.
ปาราชิกของภิกษุ ทั่วไปกับภิกษุณี มี ๔.
ปาราชิกของภิกษุณี ไมทั่วไปกับภิกษุ มี ๔.

บริขารมี ๔ คือ มีอยู บริขารควรรักษา คุมครอง นับวาเปนสมบัติของเรา ควรใช
สอย ๑ มีอยู บริขารควรรักษา คุมครอง แตไมนับวาเปนสมบัติของเรา ควรใชสอย ๑ มีอยู
บริขารควรรักษา คุมครอง แตไมนับวาเปนสมบัติของเรา ไมควรใชสอย ๑ มีอยู บริขารไมควร
รักษา ไมควรคุมครอง ไมนับวาเปนสมบัติของเรา ไมควรใชสอย ๑.
วาดวยการตองและออกจากอาบัติเปนตน
[๙๖๗] มีอยู อาบัติ ภิกษุตองตอหนา ออกลับหลัง
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองลับหลัง ออกตอหนา
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองตอหนา ออกตอหนา
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองลับหลัง ออกลับหลัง.
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมรูอยู จึงตอง รูอยู จึงออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุรูอยู จึงตอง ไมรูอยู จึงออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุรูอยู จึงตอง รูอยู จึงออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมรูอยู จึงตอง ไมรูอยู จึงออก.
วาดวยการอาบัติเปนตน
[๙๖๘] ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๔ คือ ตองดวยกาย ๑ ตองดวยวาจา ๑ ตองดวย
กายและวาจา ๑ ตองดวยกรรมวาจา ๑.
ภิกษุตองอาบัติดวยอาการแมอื่นอีก ๔ คือ ในทามกลางสงฆ ๑ ในทามกลางคณะ ๑
ในสํานักบุคคล ๑ เพราะเพศเปลี่ยนแปลง ๑.
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการ ๔ คือ ออกดวยกาย ๑ ออกดวยวาจา ๑ ออกดวยกาย
ดวยวาจา ๑ ออกดวยกรรมวาจา ๑.
ภิกษุออกจากอาบัติดวยอาการแมอื่นอีก ๔ คือ ในทามกลางสงฆ ๑ ในทามกลางคณะ
๑ ในสํานักบุคคล ๑ เพราะเพศเปลี่ยนแปลง ๑.
ภิกษุละเพศอันเดิม ตั้งอยูในเพศสตรี อันเกิด ณ ภายหลังพรอมกับการไดเพศ
ใหม วิญญัติยอมระงับไป บัญญัติยอมดับไป.
ภิกษุณีละเพศสตรีอันเปนเพศเดิม ตั้งอยูในเพศบุรุษอันเกิด ณ ภายหลังพรอมกับการ
ไดเพศใหม วิญญัติยอมระงับไป บัญญัติยอมดับไป.
การโจทมี ๔ คือ โจทดวยศีลวิบัติ ๑ โจทดวยอาจารวิบัติ ๑ โจทดวยทิฏฐิวิบัติ ๑
โจทดวยอาชีววิบัติ ๑.
ปริวาสมี ๔ คือ ปฏิจฉันนปริวาส ๑ อัปปฏิจฉันนปริวาส ๑ สุทธันตปริวาส ๑
สโมธานปริวาส ๑.
มานัตมี ๔ คือ ปฏิจฉันนมานัต ๑ อัปปฏิจฉันนมานัต ๑ ปกขมานัต ๑ สโมธาน*มานัต ๑.
รัตติเฉทของมานัตตจาริกภิกษุมี ๔ คือ อยูรวม ๑ อยูปราศ ๑ ไมบอก ๑ ประพฤติ
ในคณะอันหยอน ๑.

พระบัญญัติที่ทรงยกขึ้นแสดงเองมี ๔.
ของที่รับประเคนไวฉันมี ๔ คือ ยาวกาลิก ๑ ยามกาลิก ๑ สัตตาหกาลิก ๑ ยาว*ชีวิก ๑.
ยามหาวิกัฏมี ๔ คือ คูถ ๑ มูตร ๑ เถา ๑ ดิน ๑.
กรรมมี ๔ คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถ*กรรม ๑.
กรรมแมอนื่ อีก ๔ คือ กรรมเปนวรรคโดยอธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยอธรรม ๑
กรรมเปนวรรคโดยธรรม ๑ กรรมพรอมเพรียงโดยธรรม ๑.
วิบัติมี ๔ คือ ศีลวิบัติ ๑ อาจารวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ๑ อาชีววิบัติ ๑.
อธิกรณมี ๔ คือ วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑.
ผูประทุษรายบริษัทมี ๔ คือ ภิกษุผูทุศีล มีธรรมทราม เปนผูประทุษรายบริษัท ๑
ภิกษุณีผูทุศีล มีธรรมทราม เปนผูประทุษรายบริษัท ๑ อุบาสกผูทุศีล มีธรรมทราม เปนผูประทุษ
รายบริษัท ๑ อุบาสิกาผูทุศีล มีธรรมทราม เปนผูประทุษรายบริษัท ๑.
ผูงามในบริษัทมี ๔ คือ ภิกษุผูมีศีล มีธรรมงาม เปนผูงามในบริษัท ๑ ภิกษุณีผูมีศีล
มีธรรมงาม เปนผูงามในบริษัท ๑ อุบาสกผูมีศีล มีธรรมงาม เปนผูงามในบริษัท ๑ อุบาสิกา
ผูมีศีล มีธรรมงาม เปนผูงามในบริษัท ๑.
วาดวยพระอาคันตุกะเปนตน
[๙๖๙] มีอยู อาบัติ ภิกษุอาคันตุกะตอง ภิกษุเจาถิ่น ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุเจาถิ่นตอง ภิกษุอาคันตุกะ ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุอาคันตุกะและภิกษุเจาถิ่น ตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุอาคันตุกะ และภิกษุเจาถิ่น ไมตอง.
มีอยู อาบัติ ภิกษุผูเตรียมไป ตอง ภิกษุเจาถิ่น ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุเจาถิ่น ตอง ภิกษุผูเตรียมไป ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุผูเตรียมไป และภิกษุเจาถิ่น ตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุผูเตรียมไป และภิกษุเจาถิ่น ไมตอง.
วาดวยสิกขาบทมีวัตถุตางกันเปนตน
[๙๗๐] ความที่สิกขาบท มีวัตถุตางกัน มีอยู ความที่สิกขาบทมีอาบัติตางกัน ไมมี
ความที่สิกขาบทมีอาบัติตางกันมีอยู ความที่สิกขาบทมีวัตถุตางกัน ไมมี
ความที่สิกขาบทมีวัตถุตางกัน และมีอาบัติตางกัน มีอยู
ความที่สิกขาบทมีวัตถุตางกัน และมีอาบัติตางกัน ไมมีเลย.
ความที่สิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน มีอยู ความที่สิกขาบทมีอาบัติเปนสภาคกัน ไมมี
ความที่สิกขาบทมีอาบัติเปนสภาคกัน มีอยู ความที่สิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน ไมมี
ความที่สิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน และมีอาบัติเปนสภาคกัน มีอยู
ความที่สิกขาบทมีวัตถุเปนสภาคกัน และมีอาบัติเปนสภาคกัน ไมมีเลย.

วาดวยพระอุปชฌายตองอาบัติเปนตน
[๙๗๑] มีอยู อาบัติ พระอุปชฌายตอง สัทธิวิหาริกไมตอง
มีอยู อาบัติ สัทธิวิหาริกตอง พระอุปชฌายไมตอง
มีอยู อาบัติ พระอุปชฌายและสัทธิวิหาริก ตอง
มีอยู อาบัติ พระอุปชฌายและสัทธิวิหาริก ไมตอง.
มีอยู อาบัติ พระอาจารยตอง อันเตวาสิกไมตอง
มีอยู อาบัติ อันเตวาสิกตอง พระอาจารยไมตอง
มีอยู อาบัติ พระอาจารยและอันเตวาสิกตอง
มีอยู อาบัติ พระอาจารยและอันเตวาสิกไมตอง.
วาดวยปจจัยแหงการขาดพรรษาเปนตน
[๙๗๒] การขาดพรรษาไมตองอาบัติมีปจจัย ๔ คือ สงฆแตกกัน ๑ มีพวกภิกษุ
ประสงคจะทําลายสงฆ ๑ มีอนั ตรายแกชีวิต ๑ มีอันตรายแกพรหมจรรย ๑.
วจีทุจริตมี ๔ คือ พูดเท็จ ๑ พูดสอเสียด ๑ พูดคําหยาบ ๑ พูดเพอเจอ ๑.
วจีสุจริตมี ๔ คือ พูดจริง ๑ พูดไมสอเสียด ๑ พูดคําสุภาพ ๑ พูดพอประมาณ ๑.
วาดวยถือเอาทรัพยเปนตน
[๙๗๓] มีอยู ภิกษุถือเอาทรัพยเอง ตองอาบัติหนัก ใชผูอื่น ตองอาบัติเบา
มีอยู ภิกษุถือเอาทรัพยเอง ตองอาบัติเบา ใชผูอื่น ตองอาบัติหนัก
มีอยู ภิกษุถือเอาทรัพยเองก็ดี ใชผูอื่นก็ดี ตองอาบัติหนัก
มีอยู ภิกษุถือเอาทรัพยเองก็ดี ใชผูอื่นก็ดี ตองอาบัติเบา.
มีอยู บุคคลควรอภิวาท แตไมควรลุกรับ
มีอยู บุคคลควรลุกรับ แตไมควรอภิวาท
มีอยู บุคคลควรอภิวาทและควรลุกรับ
มีอยู บุคคลไมควรอภิวาทและไมควรลุกรับ.
มีอยู บุคคลควรแกอาสนะ แตไมควรอภิวาท
มีอยู บุคคลควรอภิวาท แตไมควรแกอาสนะ
มีอยู บุคคลควรแกอาสนะและอภิวาท
มีอยู บุคคลไมควรแกอาสนะและไมควรอภิวาท
วาดวยตองอาบัติในกาลเปนตน
[๙๗๔] มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในกาล ไมตองในเวลาวิกาล
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในเวลาวิกาล ไมตองในกาล
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในกาลและในเวลาวิกาล
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมตองในกาล และไมตองในเวลาวิกาล.
มีอยู กาลิกที่รับประเคนแลว ควรในกาล ไมควรในเวลาวิกาล
มีอยู กาลิกที่รับประเคนแลว ควรในเวลาวิกาล ไมควรในกาล

มีอยู กาลิกที่รับประเคนแลว ควรในกาลและในเวลาวิกาล
มีอยู กาลิกที่รับประเคนแลว ไมควรในกาลและในเวลาวิกาล.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในปจจันติมชนบท ไมตองในมัชฌิมชนบท
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในมัชฌิมชนบท ไมตองในปจจันติมชนบท
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมตองในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท.
มีอยู วัตถุ ยอมควรในปจจันติมชนบท ไมควรในมัชฌิมชนบท
มีอยู วัตถุ ยอมควรในมัชฌิมชนบท ไมควรในปจจันติมชนบท
มีอยู วัตถุ ยอมควรในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท
มีอยู วัตถุ ยอมไมควรในปจจันติมชนบทและมัชฌิมชนบท.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในภายใน ไมตองในภายนอก
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในภายนอก ไมตองในภายใน
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองภายในและภายนอก
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมตองภายในและภายนอก.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองภายในสีมา ไมตองภายนอกสีมา
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองภายนอกสีมา ไมตองภายในสีมา
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองภายในสีมาและภายนอกสีมา
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมตองภายในสีมาและภายนอกสีมา.
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในบาน ไมตองในปา
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในปา ไมตองในบาน
มีอยู อาบัติ ภิกษุตองในบานและในปา
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมตองในบานและในปา.
วาดวยการโจทเปนตน
[๙๗๕] การโจทมี ๔ คือ โจทชี้วัตถุ ๑ โจทชี้อาบัติ ๑ โจทหามสังวาส ๑
โจทหามสามีจิกรรม ๑.
กิจเบื้องตนมี ๔.
ความพรอมพรั่งถึงที่แลวมี ๔.
อาบัติปาจิตตียมีเหตุมิใชอยางอื่นมี ๔.
สมมติภิกษุมี ๔.
ถึงอคติมี ๔ คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ ถึงโมหาคติ ๑ ถึง ภยาคติ ๑.
ไมถึงอคติมี ๔ คือ ไมถึงฉันทาคติ ๑ ไมถึงโทสาคติ ๑ ไมถึงโมหาคติ ๑
ไมถึงภยาคติ ๑.
ภิกษุอลัชชีประกอบดวยองค ๔ ยอมทําลายสงฆ คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.

ภิกษุผูมีศีลเปนที่รักประกอบดวยองค ๔ ยอมสมานสงฆผแู ตกกันแลวใหสามัคคี คือ
ไมถึงฉันทาคติ ๑ ไมถึงโทสาคติ ๑ ไมถึงโมหาคติ ๑ ไมถึงภยาคติ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๔ อันภิกษุไมควรถามวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.
อันภิกษุประกอบดวยองค ๔ ไมควรถามวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๔ อันภิกษุไมพึงตอบวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.
อันภิกษุประกอบดวยองค ๔ ไมพึงตอบวินัย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.
ภิกษุประกอบองค ๔ ไมพึงใหคําซักถามคือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑ ถึง
โมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๔ ไมพึงสนทนาวินัยดวย คือ ถึงฉันทาคติ ๑ ถึงโทสาคติ ๑
ถึงโมหาคติ ๑ ถึงภยาคติ ๑.
วาดวยภิกษุอาพาธตองอาบัติเปนตน
[๙๗๖] มีอยู อาบัติ ภิกษุอาพาธตอง ไมอาพาธไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมอาพาธตอง อาพาธ ไมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุอาพาธก็ดี ไมอาพาธก็ดี ยอมตอง
มีอยู อาบัติ ภิกษุอาพาธก็ดี ไมอาพาธก็ดี ไมตอง
วาดวยงดปาติโมกข
[๙๗๗] งดปาติโมกข ไมประกอบดวยธรรมมี ๔ งดปาติโมกขประกอบดวยธรรมมี ๔.
หมวด ๔ จบ
------------หัวขอประจําหมวด
[๙๗๘] วาจาของตน ๑ กาย ๑ หลับ ๑ ไมตั้งใจ ๑ ตองอาบัติ ๑ กรรม ๑ โวหาร ๔
อยาง ๑ ปาราชิกของภิกษุ ๑ ปาราชิกของภิกษุณี ๑ บริขาร ๑ ตอหนา ๑ ไมรู ๑ กาย ๑ ทามกลาง ๑
ออกจากอาบัติ ๒ อยาง ๑ ไดเพศใหม ๑ โจท ๑ ปริวาส ๑ มานัต ๑ รัตติเฉทของมานัตต*จาริกภิกษุ ๑ พระบัญญัติที่ทรงยกขึ้นแสดงเอง ๑ กาลิกที่รับประเคน ๑ ยามหาวิกัฏ ๑ กรรม ๑
กรรมอีก ๑ วิบตั ิ ๑ อธิกรณ ๑ ทุศีล ๑ โสภณ ๑ อาคันตุกภิกษุ ๑ คมิกภิกษุ ๑ ความที่
สิกขาบทมีวัตถุตางกัน ๑ ความที่สิกขาบทเปนสภาคกัน ๑ อุปชฌาย ๑ อาจารย ๑ ปจจัย ๑
วจีทุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ ถือเอาทรัพย ๑ บุคคลควรอภิวาท ๑ บุคคลควรแกอาสนะ ๑ กาล ๑
ควร ๑ ปจจันติมชนบท ๑ ควรในปจจันติมชนบท ๑ ภายใน ๑ ภายในสีมา ๑ บาน ๑ โจท ๑
กิจเบื้องตน ๑ ความพรอมพรัง่ ถึงที่แลว ๑ อาบัติปาจิตตียมีเหตุมิใชอื่น ๑ สมมติ ๑ อคติ ๑
ไมถึงอคติ ๑ อลัชชี ๑ มีศีลเปนที่รัก ๑ ควรถาม ๒ อยาง ๑ ควรตอบ ๒ อยาง ๑ ซักถาม ๑

สนทนา ๑ อาพาธ ๑ งดปาติโมกข ๑
หัวขอประจําหมวด ๔ จบ
---------------หมวด ๕
วาดวยอาบัติเปนตน
[๙๗๙] อาบัติมี ๕ กองอาบัติมี ๕ วินีตวัตถุมี ๕. อนันตริยกรรมมี ๕. บุคคลที่
แนนอนมี ๕ อาบัติมีการตัดเปนวินัยกรรมมี ๕ ตองอาบัติดวยอาการ ๕ อาบัติมี ๕ เพราะ
มุสาวาทเปนปจจัย.
ภิกษุไมเขากรรมดวยอาการ ๕ คือ ตนเองไมทํากรรม ๑ ไมเชิญภิกษุอื่น ๑ ไมให
ฉันทะหรือปาริสุทธิ ๑ เมื่อสงฆทํากรรมยอมคัดคาน ๑ เมื่อสงฆทํากรรมเสร็จแลว เห็นวาไมเปน
ธรรม ๑.
ภิกษุเขากรรมดวยอาการ ๕ คือ ตนเองทํากรรม ๑ เชิญภิกษุอื่น ๑ ใหฉันทะหรือ
ปาริสุทธิ ๑ เมื่อสงฆทํากรรม ไมคัดคาน ๑ เมื่อสงฆทํากรรมเสร็จแลว เห็นวาเปนธรรม ๑
ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาต กิจ ๕ อยางควร คือไมบอกลาเที่ยวไป ๑ ฉันเปนหมูได ๑
ฉันโภชนะทีหลังได ๑ ความไมตองคํานึง ๑ ความไมตองกําหนดหมาย ๑
ภิกษุประกอบดวยองค ๕ จะเปนภิกษุเลวทรามก็ดี จะเปนภิกษุมีธรรมอันไมกําเริบก็ดี
ยอมถูกระแวง ถูกรังเกียจ คือ มีหญิงแพศยาเปนโคจร ๑ มีหญิงหมายเปนโคจร ๑ มีสาว
เทื้อเปนโคจร ๑ มีบัณเฑาะกเปนโคจร ๑ มีภิกษุณีเปนโคจร ๑.
น้ํามันมี ๕ คือ น้ํามันงา ๑ น้ํามันเมล็ดพันธุ ผักกาด ๑ น้ํามันมะทราง ๑ น้ํามัน
ละหุง ๑ น้ํามันเปลวสัตว ๑.
น้ํามันเปลวสัตวหมี ๕ คือ น้ํามันเปลวหมี ๑ น้ํามันเปลวปลา ๑ น้ํามันเปลวปลา
ฉลาม ๑ น้ํามันเปลวหมู ๑ น้ํามันเปลวลา ๑.
ความเสื่อมมี ๕ คือ ความเสื่อมญาติ ๑ ความเสื่อมโภคสมบัติ ๑ ความเสื่อม คือ
โรค ๑ ความเสื่อมศีล ๑ ความเสื่อมทางทิฏฐิ คือ เห็นผิด ๑.
ความถึงพรอมมี ๕ คือ ความถึงพรอมแหงญาติ ๑ ความถึงพรอมแหงโภคสมบัติ ๑
ความถึงพรอมแหงความไมมีโรค ๑ ความถึงพรอมแหงศีล ๑ ความถึงพรอมแหงความเห็นชอบ.
นิสัยระงับจากพระอุปชฌายมี ๕ คือ พระอุปช ฌายหลีกไป ๑ สึก ๑ ถึงมรณภาพ ๑
ไปเขารีดเดียรถีย ๑ สั่งบังคับ ๑.
บุคคล ๕ จําพวกไมควรใหอุปสมบท คือ มีกาลบกพรอง ๑ มีอวัยวะบกพรอง ๑
มีวัตถุวิบัติ ๑ มีความกระทําเสียหาย ๑ ไมบริบูรณ ๑.
ผาบังสุกุลมี ๕ คือ ผาตกที่ปาชา ๑ ผาตกที่ตลาด ๑ ผาหนูกัด ๑ ผาปลวกกัด ๑
ผาถูกไฟไหม ๑.
ผาบังสุกุลแมอื่นอีก ๕ คือ ผาที่วัวกัด ๑ ผาที่แพะกัด ๑ ผาที่หมสถูป ๑ ผาที่เขา
ทิ้งในที่อภิเษก ๑ ผาที่เขานําไปสูปาชาแลวนํากลับมา ๑.

อวหารมี ๕ คือ เถยยาวหาร ๑ ปสัยหาวหาร ๑ ปริกัปปาวหาร ๑ ปฏิจฉันนาวหาร ๑
กุสาวหาร ๑.
มหาโจรที่มีปรากฏอยูในโลก มี ๕.
ภัณฑะที่ไมควรจาย มี ๕.
ภัณฑะที่ไมควรแบง มี ๕.
อาบัติที่เกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต มี ๕.
อาบัติที่เกิดแตกายและวาจา มิใชจิต มี ๕.
อาบัติที่เปนเทสนาคามินี มี ๕.
สงฆ มี ๕ ปาติโมกขุเทศ มี ๕.
ในชนบทชายแดนทุกแหง คณะมีพระวินัยธรเปนที่ ๕ ใหกุลบุตรอุปสมบทได.
การกรานกฐินมีอานิสงส ๕ กรรม มี ๕.
อาบัติที่เปนยาวตติยกา มี ๕.
ภิกษุถือเอาทรัพยที่ผูอื่นไมให ดวยอาการ ๕ ตองอาบัติปาราชิก.
ภิกษุถือเอาทรัพยที่ผูอื่นไมให ดวยอาการ ๕ ตองอาบัติถุลลัจจัย.
ภิกษุถือเอาทรัพยที่ผูอื่นไมให ดวยอาการ ๕ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุไมควรบริโภคอกัปปยวัตถุ ๕ คือ ของที่เขาไมให ๑ ไมทราบ ๑ เปนอกัปปยะ ๑
ยังไมไดรับประเคน ๑ ไมทําใหเปนเดน ๑.
ภิกษุควรบริโภคกัปปยวัตถุ ๕ คือ ของที่เขาให ๑ ทราบแลว ๑ เปนกัปปยะ ๑
รับประเคนแลว ๑ ทําใหเปนเดน ๑.
การใหไมจัดเปนบุญ แตโลกสมมติวาเปนบุญมี ๕ คือ ใหน้ําเมา ๑ ใหมหรสพ ๑
ใหสตรี ๑ ใหโคผู ๑ ใหจิตรกรรม ๑.
สิ่งที่เกิดขึ้นแลว บรรเทาไดยากมี ๕ คือ ราคะบังเกิดแลวบรรเทาไดยาก ๑ โทสะ
บังเกิดแลวบรรเทาไดยาก ๑ โมหะบังเกิดแลวบรรเทาไดยาก ๑ ปฏิภาณบังเกิดแลวบรรเทาไดยาก
๑ จิตที่คิดจะไปบังเกิดแลว บรรเทาไดยาก ๑.
การกวาดมีอานิสงส ๕ คือ จิตของตนเลื่อมใส ๑ จิตของผูอื่นเลื่อมใส ๑ เทวดา
ชื่นชม ๑ สั่งสมกรรมที่เปนไปเพื่อใหเกิดความเลื่อมใส ๑ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอม
เขาถึงสุคติดลกสวรรค ๑.
การกวาดมีอานิสงสแมอื่นอีก ๕ คือ จิตของตนเลื่อมใส ๑ จิตของผูอื่นเลื่อมใส ๑
เทวดาชื่นชม ๑ เปนอันทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา ๑ ชุมชนมีในภายหลังถือเปน
ทิฏฐานุคติ ๑.
วาดวยองคคุณของพระวินัยธร
[๙๘๐] พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูเขลา คือไมกําหนดที่สุดถอยคํา
ของตน ๑ ไมกําหนดที่สุดถอยคําของผูอื่น ๑ ไมกําหนดถอยคําของตน ไมกําหนดที่สุดถอยคํา
ของผูอื่นแลวปรับอาบัติ ๑ ยอมปรับอาบัติโดยไมเปนธรรม ๑ ยอมปรับอาบัติไมตามปฏิญญา ๑

พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ กําหนดที่สุดถอยคําของตน ๑
กําหนดที่สุดถอยคําของผูอื่น ๑ กําหนดที่สุดถอยคําของตนทั้งกําหนดที่สุดถอยคําของผูอนื่ แลว
ปรับอาบัติ ๑ ยอมปรับอาบัติตามธรรม ๑ ยอมปรับอาบัติตามปฏิญญา ๑
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ นับวาเปนผูเขลาคือ ไมรูจักอาบัติ ๑ ไมรู
จักมูลของอาบัติ ๑ ไมรูจักเหตุเกิดอาบัติ ๑ ไมรูจักการระงับอาบัติ ๑ ไมรูจักทางระงับอาบัติ ๑
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอาบัติ ๑ รูจักมูลของ
อาบัติ ๑ รูจักเหตุเกิดอาบัติ ๑ รูจักการระงับอาบัติ ๑ รูจักทางระงับอาบัติ ๑
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักอธิกรณ ๑
ไมรูจักมูลของอธิกรณ ๑ ไมรจู ักเหตุเกิดของอธิกรณ ๑ ไมรจู ักความระงับของอธิกรณ ๑ ไมรู
จักขอปฏิบัติอันใหถึงความระงับแหงอธิกรณ ๑
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอธิกรณ ๑ รูจ ักมูลของ
อธิกรณ ๑ รูจักเหตุเหตุเกิดของอธิกรณ ๑ รูจกั ความระงับของอธิกรณ ๑ รูจักขอปฏิบัติอันให
ถึงความระงับแหงอธิกรณ ๑
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักวัตถุ ๑ ไมรู
จักเหตุเคามูล ๑ ไมรูจักบัญญัติ ๑ ไมรูจักอนุบัญญัติ ๑ ไมรูจักทางแหงถอยคําอันเขาอนุสนธิ
กันได ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักวัตถุ ๑ รูจักเหตุเปน
เคามูล ๑ รูจักบัญญัติ ๑ รูจักอนุบัญญัติ ๑ รูจักทางแหงถอยคําอันเขาอนุสนธิกันได ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักญัตติ ๑ ไม
รูจักตั้งญัตติ ๑ ไมฉลาดในเบื้องตน ๑ ไมฉลาดในเบื้องปลาย ๑ ไมรูจักกาล ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักญัตติ ๑ รูจักตั้งญัตติ ๑
ฉลาดในเบื้องตน ๑ ฉลาดในเบื้องปลาย ๑ รูจักกาล ๑
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักอาบัติและ
มิใชอาบัติ ๑ ไมรูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูจักอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวน
เหลือ ๑ ไมรูจกั อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ ไมยึดถือ ไมใสใจ ไมใครครวญ
ถอยคําที่สืบตอจากอาจารยใหดี ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอาบัติและมิใชอาบัติ ๑
รูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รูจักอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูจักอาบัติ
ชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ ยึดถือ ใสใจ ใครครวญถอยคําที่สืบตอจากอาจารยดว ยดี ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักอาบัติและ
มิใชอาบัติ ๑ ไมรูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูจักอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมี
สวนเหลือ ๑ ไมรูจักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ จําปาติโมกขทั้งสองไมไดโดย
พิสดาร จําแนกไมถูกตอง สวดไมคลองแคลว วินิจฉัยไมถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอาบัติและมิใชอาบัติ ๑

รูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รูจักอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูจักอาบัติ
ชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ จําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร จําแนกถูกตอง สวดได
คลองแคลว วินิจฉัยถูกตองดี โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูจักอาบัติและมิใช
อาบัติ ๑ ไมรูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูจักอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑
ไมรูจักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๕ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูจักอาบัติและไมใชอาบัติ ๑
รูจักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รูจักอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูจักอาบัติ
ชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ ๑.
วาดวยภิกษุอยูปาเปนตน
[๙๘๑] ภิกษุผูถืออยูปามี ๕ คือ เพราะเปนผูเขลา เพราะเปนผูงมงาย จึงอยูปา ๑
เปนผูปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงอยูปา ๑ เพราะมัวเมา เพราะจิตฟุงซาน
จึงอยูปา ๑ เพราะเขาใจวา พระพุทธเจา พระสาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ จึงอยูปา ๑
เพราะอาศัยความมักนอย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัยความเปนแหงการ
อยูปามีประโยชนดวยความปฏิบัติตามนี้ จึงอยูปา ๑.
ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตมี ๕.
ภิกษุผูถือผาบังสุกุลมี ๕.
ภิกษุผูถืออยูโคนไมมี ๕.
ภิกษุผูถืออยูปาชามี ๕.
ภิกษุผูถืออยูกลางแจงมี ๕.
ภิกษุผูถือผาสามผืนมี ๕.
ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับมี ๕.
ภิกษุผูถือการนั่งมี ๕.
ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามที่จัดไวมี ๕.
ภิกษุผูถือนัง่ ฉัน ณ อาสนะแหงเดียวมี ๕.
ภิกษุผูถือการหามภัตรที่เขานํามาถวายเมื่อภายหลังมี ๕.
ภิกษุผูถือการฉันเพราะในบาตรมี ๕ คือ เพราะเปนผูเขลา เพราะเปนผูงมงาย จึงถือ
การฉันเฉพาะในบาตร ๑ เปนผูปวารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถือการฉันเฉพาะ
ในบาตร ๑ เพราะมัวเมา เพราะจิตฟุงซาน จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑ เพราะเขาใจวา
พระพุทธเจา และพระสาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑ เพราะ
อาศัยความมักนอย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัยความเปนแหงการฉัน
เฉพาะในบาตรมีประโยชนดว ยความปฏิบัติตามนี้ จึงถือการฉันเฉพาะในบาตร ๑.
วาดวยองคของภิกษุผูตองถือนิสยั
[๙๘๒] ภิกษุประกอบดวยองค ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูอุโบสถ ๑ ไมรู

อุโบสถกรรม ๑ ไมรูปาติโมกข ๑ ไมรูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสยั อยู คือ รูอโุ บสถ ๑ รูอุโบสถกรรม ๑
รูปาติโมกข ๑ รูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกินหา ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูปวารณา ๑ ไมรู
ปวารณากรรม ๑ ไมรูปาติโมกข ๑ ไมรูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสยั อยู คือ รูปวารณา ๑ รูปวารณากรรม ๑
รูปาติโมกข ๑ รูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกินหา ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูอาบัติและมิใช
อาบัติ ๑ ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ ไม
รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสยั อยู คือ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติ
เบาและอาบัติหนัก ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติ
ไมชั่วหยาบ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกินหา ๑.
ภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูอโุ บสถ ๑ ไมรูอโุ บสถ
กรรม ๑ ไมรูปาติโมกข ๑ ไมรูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.
ภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู คือ รูอโุ บสถ ๑ รูอุโบสถกรรม ๑
รูปาติโมกข ๑ รูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกินหา ๑.
ภิกษุณีประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูปวารณา ๑
ไมรูปวารณากรรม ๑ ไมรูปาติโมกข ๑ ไมรูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.
ภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัย คือ รูปวารณา ๑ รูปวารณากรรม ๑
รูปาติโมกข ๑ รูปาติโมกขุทเทศ ๑ มีพรรษา ๕ หรือมีพรรษาเกินหา ๑.
ภิกษุณีประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูไมได คือ ไมรูอาบัติและมิใช
อาบัติ ๑ ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ ไมรู
อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ มีพรรษาหยอนหา ๑.
ภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยู คือ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติ
เบาและอาบัติหนัก ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติ
ไมชั่วหยาบ ๑ มีพรรษาหา หรือมีพรรษาเกินหา ๑.
โทษในกรรมไมนาเลื่อมใสเปนตน
[๙๘๓] กรรมที่ไมนาเลื่อมใสมีโทษ ๕ คือ ตนเองก็ติเตียนตน ๑ ผูรูทั้งหลายใคร
ครวญแลวก็ติเตียน ๑ กิตติศัพทอันทรามยอมขจรไป ๑ หลงใหลทํากาละ ๑ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก ยอยเขาถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก ๑.
กรรมที่นาเลื่อมใสมีคุณ ๕ คือ ตนเองก็ไมติเตียนตน ๑ ผูรูทั้งหลายใครครวญแลวก็
สรรเสริญ ๑ กิตติศัพทอันดียอมขจรไป ๑ ไมหลงใหลทํากาละ ๑ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ๑.

กรรมที่ไมนาเลื่อมใส มีโทษแมอื่นอีก ๕ คือ ผูที่ยังไมเลื่อมใสยอมไมเลือ่ มใส ๑
คนบางพวกที่เลื่อมใสแลวยอมเปนอยางอื่นไป ๑ เขาไมเปนอันทําคําสอนของพระศาสดา ๑
หมูชนมีในภายหลังยอมถือเปนทิฏฐานุคติ ๑ จิตของเขาไมเลื่อมใส ๑.
กรรมที่นาเลื่อมใสมีคุณ ๕ คือ ผูที่ยังไมเลื่อมใสยอมเลือ่ มใส ๑ ผูที่เลื่อมใสแลว
ยอมเลื่อมใสยิง่ ขึ้นไป ๑ เขาเปนอันทําคําสอนของพระศาสดา ๑ หมูชนมีในภายหลังยอมถือ
เปนทิฏฐานุคติ ๑ จิตของเขายอมเลื่อมใส ๑.
ภิกษุผูเขาไปสูตระกูลมีโทษ ๕ คือ ตองอาบัติเพราะไมบอกลาเที่ยวไป ๑ ตองอาบัติ
เพราะนั่งในที่ลับ ๑ ตองอาบัติเพราะอาสนะกําบัง ๑ แสดงธรรมแกมาตุคามดวยวาจาเกิน ๕-๖
คําตองอาบัติ ๑ เปนผูมากดวยความดําริในกามอยู ๑.
ภิกษุผูเขาไปสูตระกูล คลุกคลีอยูในตระกูลเกินเวลา มีโทษ ๕ คือ เห็นมาตุคาม
เนืองๆ ๑ เมื่อมีการเห็นก็มีการเกี่ยวของ ๑ เมื่อมีการเกี่ยวของก็ตองคุนเคย ๑ เมื่อมีความ
คุนเคยก็มีจิตกําหนัด ๑ เมื่อมีจิตกําหนัดก็หวังขอนี้ได คือ เธอจักไมยินดีประพฤติพรหมจรรย
หรือจักตองอาบัติที่เศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง หรือจักบอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถ ๑.
วาดวยพืชและผลไม
[๙๘๔] พืชมี ๕ ชนิด คือ พืชเกิดจากเงา ๑ พืชเกิดจากตน ๑ พืชเกิดจากขอ ๑
พืชเกิดจากยอด ๑ พืชเกิดจากเมล็ด ๑.
ผลไมที่ควรบริโภคดวยวิธอี ันควรแกสมณะมี ๕ คือ จี้ดวยไฟ ๑ กรีดดวยศาสตรา ๑.
จิกดวยเล็บ ๑ ไมมีเมล็ด ๑ เขาปลอนเมล็ดออกแลวเปนที่หา ๑.
วาดวยวิสุทธิ ๕
[๙๘๕] วิสุทธิมี ๕ คือ ภิกษุแสดงนิทานแลว นอกนั้นพึงสวดดวยสุตบท นี้เปน
วิสุทธิขอที่ ๑
แสดงนิทาน แสดงปาราชิก ๔ แลว นอกนั้นพึงสวดดวยสุตบท นี้เปนวิสุทธิขอที่ ๒
แสดงนิทาน แสดงปาราชิก ๔ แสดงสังฆาทิเสส ๑๓ แลว นอกนั้นพึงสวดดวย
สุตบท นี้เปนวิสุทธิขอที่ ๓
แสดงนิทาน แสดงปาราชิก ๔ แสดงสังฆาทิเสส ๑๓ แสดงอนิยต ๒ แลว
นอกนั้นพึงสวดดวยสุตบท นี้เปนวิสุทธิขอที่ ๔
สวดโดยพิสดารอยางเดียว เปนวิสุทธิขอที่ ๕.
วิสุทธิแมอื่นอีก ๕ คือ สุตตุทเทศ ๑ ปาริสุทธิอุโบสถ ๑ อธิษฐานอุโบสถ ๑
สามัคคีอุโบสถ ๑ ปวารณาเปนที่หา ๑.
วาดวยอานิสงสการทรงวินัยเปนตน
[๙๘๖] การทรงวินัยมีอานิสงส ๕ คือ กองศีลของตนเปนอันคุมครองรักษาดีแลว ๑
ผูที่ถูกความรังเกียจครอบงํายอมหวนระลึกได ๑ กลาพูดในทามกลางสงฆ ๑ ขมดวยดีซึ่งขาศึก
โดยสหธรรม ๑ เปนผูปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑.
การงดปาติโมกขไมเปนธรรม มี ๕

การงดปาติโมกขเปนธรรม มี ๕.
หมวด ๕ จบ
----------หัวขอประจําหมวด
[๙๘๗] อาบัติ ๑ กองอาบัติ ๑ วินีตวัตถุ ๑ อนันตริยกรรม ๑ บุคคล ๑ อาบัติมี
อันตัดเปนวินัยกรรม ๑ ตองอาบัติ ๑ ปจจัย ๑ ไมเขากรรม ๑ เขากรรม ๑ กิจควร ๑ ภิกษุ
ถูกระแวง ๑ น้ํามัน ๑ เปลวมัน ๑ ความเสื่อม ๑ ความเจริญ ๑ ความระงับ ๑ บุคคลไมควร
ใหอุปสมบท ๑ ผาบังสุกุลที่ตก ณ ปาชา ๑ ผาบังสุกุลที่โคกัด ๑ การลัก ๑ โจร ๑ สิ่งของ
ไมควรจาย ๑ สิ่งของไมควรแบง ๑ อาบัติเกิดแตกาย ๑ เกิดแตกายและวาจา ๑ เปนเทสนาคามินี
๑ สงฆ ๑ ปาติโมกขุทเทศ ๑ ปจจันติมชนบท ๑ อานิสงสกฐิน ๑ กรรม ๑ อาบัติเปนยาว*ตติยกา ๑ ปาราชิก ๑ ถุลลัจจัย ๑ ทุกกฏ ๑ ของเปนอกัปปยะ ๑ ของเปนกัปปยะ ๑ สิ่งที่
ใหแลวไมเปนบุญ ๑ สิ่งที่บรรเทาไดยาก ๑ การกวาด ๑ การกวาดอยางอื่นอีก ๑ ถอยคํา ๑
อาบัติ ๑ อธิกรณ ๑ วัตถุ ๑ ญัตติ ๑ อาบัติและมิใชอาบัติ ๑ ปาติโมกขทั้งสอง ๑ อาบัติเบา
และอาบัติเปนที่แปด ๑ จงทราบฝายดําและฝายขาวดังขางตนนี้ อยูปา ๑ ถือเที่ยวบิณฑบาต ๑
ทรงผาบังสุกุล ๑ อยูโคนไม ๑ อยูปาชา ๑ อยูที่แจง ๑ ทรงผา ๓ ผืน ๑ ถือเที่ยวบิณฑบาตตาม
ลําดับแถว ๑ ถือการนั่ง ๑ ถืออยูในเสนาสนะตามที่จัดไว ๑ ถือนั่งฉัน ณ อาสนะแหงเดียว ๑
ถือการหามภัตรที่ถวายทีหลัง ๑ ถือฉันขาวในบาตร ๑ อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ อาบัติและมิใช
อาบัติ ๑ บทฝายดําและฝายขาวดังขางตนนี้ สําหรับภิกษุณีก็เหมือนกัน กรรมที่ไมนาเลื่อมใส ๑
กรรมที่นาเลื่อมใส ๑ กรรมที่ไมนาเลื่อมใสและนาเลื่อมใสอื่นอีก ๒ อยาง ๑ ภิกษุเขาไปสูสกุล ๑
ภิกษุคลุกคลีอยูเกินเวลา ๑ พืช ๑ ผลไมควรแกสมณะ ๑ วิสุทธิ ๑ วิสุทธิแมอื่นอีก ๑ อานิสงส
การทรงพระวินัย ๑ งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑ งดปาติโมกขเปนธรรม ๖ หมวดหาลวนที่กลาว
แลว จบ
หัวขอประจําหมวด ๕ จบ
---------------หมวด ๖
วาดวยความไมเคารพเปนตน
[๙๘๘] ความไมเคารพมี ๖. ความเคารพมี ๖. วินีตวัตถุมี ๖ สามีจิกรรมมี ๖.
สมุฏฐานอาบัติมี ๖. อาบัติมีอันตัดเปนวินัยกรรมมี ๖. ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๖. การทรง
วินัยมีอานิสงส ๖. สิกขาบทที่วาดวยอยางยิ่งมี ๖ ภิกษุอยูปราศจากไตรจีวร ๖ ราตรี. จีวรมี ๖
ชนิด. น้ํายอมมี ๖. ชนิด อาบัติเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจามี ๖ อาบัติเกิดแตวาจากับจิต
มิใชกายมี ๖. อาบัติเกิดแตกายวาจาและจิตมี ๖. กรรมมี ๖. มูลแหงวิวาทมี ๖. มูลแหงการโจท
มี ๖. สาราณียธรรมมี ๖. ผาอาบน้ําฝนยาว ๖ คืบพระสุคต จีวรพระสุคตกวาง ๖ คืบพระสุคต.
นิสัยระงับจากพระอาจารยมี ๖. อนุบัญญัติในการอาบน้ํามี ๖. ภิกษุถือเอาจีวรที่ทําคางไวแลวหลีก
ไป เก็บเอาจีวรที่ทําคางแลวหลีกไป.

วาดวยองค ๖ แหงพระอุปชฌาย
[๙๘๙] ภิกษุประกอบดวยองค ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร
อุปฏฐาก คือ :เปนผูประกอบดวยกองศีล ของพระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบดวยกองสมาธิ ของพระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบดวยกองปญญา ของพระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบดวยกองวิมตุ ติ ของพระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบดวยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะ ของพระอเสขะ ๑
เปนผูมีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร
อุปฏฐาก คือ:เปนผูประกอบดวยกองศีลของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอื่นในกองศีลของ
พระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบดวยกองสมาธิของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอื่นในกองสมาธิ
ของพระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบดวยกองปญญาของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอื่นในกองปญญา
ของพระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบดวยกองวิมตุ ติของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอื่นในกองวิมุตติ
ของพระอเสขะ ๑
เปนผูประกอบดวยกองวิมตุ ติญาณทัสสนะของพระอเสขะดวยตน และชักชวนผูอื่น
ในกองวิมุตติญาณทัสสนะของพระอเสขะ ๑.
เปนผูมีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร
อุปฏฐาก คือ มีศรัทธา ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัวบาป ๑ ปรารภความเพียร ๑ มี
สติตั้งมั่น ๑ มีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร
อุปฏฐาก คือ ไมมีศีลวิบัติในอธิศีล ๑ ไมมีอาจารวิบัติในอัชฌาจาร ๑ ไมมีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ
๑ เปนผูไดยินไดฟงมาก ๑ มีปญญา ๑ มีพรรษาสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร
อุปฏฐาก คือ อาจพยาบาลเอง หรือสัง่ ใหผูอื่นพยาบาลอันตวาสิกหรือสิทธิวหิ าริกผูอาพาธ ๑
อาจระงับเองหรือวานผูอื่นใหชวยระงับความกระสันอันเกิดขึ้นแลว ๑ อาจบรรเทาเองหรือวานผู
อื่นใหชวยบรรเทาความเบื่อหนายอันเกิดขึ้นโดยธรรม ๑ รูจกั อาบัติ ๑ รูจักวิธีออกจากอาบัติ ๑
มีพรรษาไดสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร

อุปฏฐาก คือ อาจฝกปรืออันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริกในสิกขาอันเปนสวนอภิสมาจาร ๑
อาจแนะนําอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกในสิกขาเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ๑ อาจแนะนํา
ในธรรมอันยิ่งขึ้นไป ๑ อาจแนะนําในวินัยอันยิ่งขึ้นไป ๑ อาจเปลื้องทิฏฐิผิดอันเกิดขึ้นแลวโดย
ธรรม ๑ มีพรรษาไดสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๖ ควรใหอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณร
อุปฏฐาก คือ รูอาบัติ ๑ รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ จําปาติโมกขทั้งสอง
ไดดีโดยพิสดาร จําแนกดี สวดคลองแคลว วินิจฉัยถูกตองโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ มี
พรรษาไดสิบ หรือมีพรรษาเกินสิบ ๑.
วาดวยงดปาติโมกข
[๙๙๐] งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๖. งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๖.
หมวด ๖ จบ
---------------หัวขอประจําหมวด
[๙๙๑] อคารวะ ๑ คารวะ ๑ วินีตวัตถุ ๑ สามีจิกรรม ๑ สมุฏฐานอาบัติ ๑
สิกขาบทมีการตัดเปนวินัยกรรม ๑ อาการ ๑ อานิสงส ๑ สิกขาบทวาดวยอยางยิ่ง ๑ อยูปราศ ๖
ราตรี ๑ จีวร ๑ น้ํายอม ๑ อาบัติเกิดแตกายกับจิต ๑ วาจากับจิต ๑ กายวาจาและจิต ๑ กรรม
๑ มูลแหงวิวาท ๑ มูลแหงการโจท ๑ ดานยาว ๑ ดานกวาง ๑ นิสัยระงับ ๑ อนุบัญญัติ ๑
ถือเอาจีวรที่ทําคาง ๑ เก็บเอาจีวรที่ทําคาง ๑ อเสขธรรม ๑ ชักชวนผูอื่นในอเสขธรรม ๑ มี
ศรัทธา ๑ อธิศีล ๑ พยาบาลผูอาพาธ ๑ ฝกปรือในอภิสมาจาร ๑ รูอาบัติ ๑ งดปาติโมกขไม
เปนธรรม ๑ งดปาติโมกขเปนธรรม ๑.
หัวขอประจําหมวด ๖ จบ
---------------หมวด ๗
วาดวยอาบัติเปนตน
[๙๙๒] อาบัติมี ๗. กองอาบัติมี ๗. วินีตวัตถุมี ๗. สามีจิกรรมมี ๗. ทําตาม
ปฏิญญาไมชอบธรรมมี ๗. ทําตามปฏิญญาชอบธรรมมี ๗. กิจ ๗ อยางภิกษุไปดวยสัตตาหกรณียะ
ไมตองอาบัติ. ทรงวินัยมีอานิสงส ๗. สิกขาบทวาดวยอยางยิ่งมี ๗. เพราะอรุณขึ้นเปนนิสสัคคิย
มี ๗. สมถะมี ๗. กรรมมี ๗. ขาวเปลือกดิบมี ๗. สรางกุฎีดานกวางรวมใน ๗ คืบ. คณะ
โภชน อนุบัญญัติมี ๗. ภิกษุรับประเคนเภสัชแลวเก็บไวฉันได ๗ วันเปนอยางยิ่ง. ภิกษุถือเอา
จีวรที่ทําเสร็จแลวหลีกไป. เก็บจีวรที่ทําเสร็จแลวหลีกไป. ภิกษุไมเห็นอาบัติ. ภิกษุเห็นอาบัติ
ภิกษุทําคืนอาบัติ. งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๗. งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๗.
วาดวยองคของพระวินัยธร
[๙๙๓] ภิกษุประกอบดวยองค ๗ เปนพระวินัยธรได คือรูอาบัติ ๑ รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยมรรยาทและ

โคจรอยู เห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ สําหรับฌาน ๔
ฝายกุศลเจตสิก เปนเครื่องอยูส บายในปจจุบัน เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดไมยาก ได
ไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ดวยปญญา
อันยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยู ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๗ เปนพระวินัยธรได คือรูอาบัติ ๑ รูสงิ่ มิใชอาบัติ ๑
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีสุตะมาก ทรงจําสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด
ไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์สิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เธอสดับมาก ทรงไว สั่งสมดวยวาจาเพง
ดวยใจ แทงตลอดดวยดีดว ยทิฏฐิ ๑ สําหรับฌาน ๔ ฝายกุศลเจตสิกเปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน
เธอเปนผูไดตามความปรารถนาไดไมยาก ไดไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
ไมมีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันนี้แหละ เขาถึงอยู ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๗ เปนพระวินัยธรได คือ รูอาบัติ ๑ รูสิ่งมิใช
อาบัติ ๑ รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ จําปาติโมกขทั้งสองไดโดยพิสดาร จําแนกดี สวด
คลองแคลว วินิจฉัยถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ สําหรับฌาน ๔ ฝายกุศลเจตสิก
เปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน เธอเปนผูไดตามความปรารถ ไดไมยาก ไดไมลําบาก ๑ ทําให
แจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ใน
ปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยู ๑.
ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๗ เปนพระวินัยธรได คือ รูอาบัติ ๑ รูสิ่งมิใช
อาบัติ ๑ รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง หกชาติบาง เจ็ดชาติบาง แปดชาติบาง
เกาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอย*ชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอัน
มากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวอยางนั้น มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้น
แลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ได
มาเกิดในภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้
ยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปน
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ สัตวเหลานั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ สัตวเหลานั้นเมื่อตายไป ยอม

เขาถึงสุคติโลกสวรรค ยอมเล็งเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดี มีผิว
พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผู
เปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะ เพราะ
สิ้นอาสวะดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันนี้แหละ เขาถึงอยู ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๗ ยอมงาม คือ รูอาบัติ ๑ รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติ
เบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีศีล ... สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ๑ สําหรับฌาน ๔
ฝายกุศลเจตสิก เปนเครื่องอยูส บายในปจจุบัน เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดไมยาก ได
ไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ดวยปญญาอัน
ยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันนี้แหละ เขาถึงอยู ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๗ ยอมงาม คือรูอ าบัติ ๑ รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ เปนผูมีสุตะมาก ... แทงตลอดดวยดีดวยทิฏฐิ ๑ สําหรับฌาน ๔
ฝายกุศลเจตสิก เปนเครื่องอยูส บายในปจจุบัน เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดไมยาก ได
ไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ดวยปญญา
อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันนี้แหละเขาถึงอยู ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๗ ยอมงาม คือ รูอาบัติ ๑ รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ จําปาติโมกขทั้งสองไดโดยพิสดาร จําแนกดี สวดคลองแคลว
วินิจฉัยถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ สําหรับฌาน ๔ ฝายกุศลเจตสิก เปนเครื่องอยู
สบายในปจจุบัน เธอเปนผูไดตามความปรารถนา ไดไมยาก ไดไมลําบาก ๑ ทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ไมมีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันนี้
แหละเขาถึงอยู ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๗ ยอมงาม คือ รูอาบัติ ๑ รูสิ่งมิใชอาบัติ ๑
รูอาบัติเบา ๑ รูอาบัติหนัก ๑ ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก ... ๑ เล็งเห็นหมูสตั วผูกําลังจุติ กําลัง
อุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวเปนไปตามกรรม ... ๑ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
ไมมีอาสวะ เพราะสิ้นอาสวะ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันนี้แหละ เขาถึงอยู ๑.
วาดวยอสัทธรรมและสัทธรรม
[๙๙๔] อสัทธรรม ๗ คือ ไมมีศรัทธา ๑ ไมมีความละอาย ๑ ไมมีความเกรงกลัว ๑
มีการฟงนอย ๑ เกียจคราน ๑ หลงลืมสติ ๑ มีปญญาทราม ๑.
สัทธรรมมี ๗ คือ มีศรัทธา ๑ มีความละอาย ๑ มีความเกรงกลัว ๑ มีการฟงมาก ๑
ปรารภความเพียร ๑ มีสติตั้งมั่น ๑ มีปญญา ๑.
หมวด ๗ จบ
---------------หัวขอประจําหมวด
[๙๙๕] อาบัติ ๑ กองอาบัติ ๑ วินีตวัตถุ ๑ สามีจิกรรม ๑ ทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม

๑ ทําตามปฏิญญาเปนธรรม ๑ สัตตาหะไปไมตองอาบัติ ๑ อานิสงส ๑ อยางยิง่ ๑ อรุณ ๑
สมถะ ๑ กรรม ๑ ขาวเปลือกดิบ ๑ สรางกุฎีดานกวาง ๑ คณะโภชน ๑ เจ็ดวันเปนอยางยิ่ง ๑
ถือเอา ๑ เก็บไป ๑ ไมเห็นอาบัติ ๑ เห็นอาบัติ ๑ ทําคืนอาบัติ ๑ งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑
งดปาติโมกขเปนธรรม ๑ วินยั ธร ๔ อยาง ๑ ภิกษุงาม ๔ อยาง ๑ อสัทธรรม ๗ อยาง ๑
สัทธรรม ๗ อยาง ๑ พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวแลวแล.
หัวขอประจําหมวด ๗ จบ
---------------หมวด ๘
วาดวยอานิสงสเปนตน
[๙๙๖] ภิกษุเห็นอานิสงส ๘ ไมพึงยกภิกษุนั้นฐานไมเห็นอาบัติ. ภิกษุเห็นอานิสงส
๘ พึงแสดงอาบัตินั้น เพราะความเชื่อแมตอผูอ ื่น. อาบัติสังฆาทิเสสเปนยาวตติยกะมี ๘.
ประจบตระกูลดวยอาการ ๘. จีวรบังเกิดมีมาติกา ๘. กฐินเดาะมีมาติกา ๘. น้ําปานะมี ๘ ชนิด.
พระเทวทัตต มีจิตอันอสัทธรรม ๘ อยางครอบงําย่ํายี จึงไปสูอบาย ตกรก ชั่วกัป ชวย
ไมได. โลกธรรมมี ๘. ครุธรรมมี ๘. อาบัติปาฏิเทสนียะมี ๘. มุสาวาทมี ๘ องคอุโบสถมี ๘
องคแหงความเปนทูตมี ๘. วัตรแหงเดียรถียมี ๘. อัจฉริยะอัพภูตธรรมในมหาสมุทรมี ๘.
อัจฉริยะอัพภูตธรรมในพระธรรมวินัยนี้มี ๘. ภัตตาหารที่ไมเปนเดนมี ๘. ภัตตาหารที่เปนเดน
มี ๘. เภสัชเปนนิสสัคคิยะเมื่อรุงอรุณที่ ๘. ปาราชิกมี ๘. ภิกษุณียังวัตถุที่ ๘ ใหบริบูรณ
สงฆพึงนาสนะเสีย. ภิกษุณียังวัตถุที่ ๘ ใหบริบูรณแมแสดงอาบัติแลวก็ไมเปนอันแสดง.
อุปสมบทมีวาจา ๘. พึงลุกรับภิกษุณี ๘ พวก. พึงใหอาสนะแกภิกษุณี ๘ พวก. อุบาสิกาขอพร
๘. ภิกษุประกอบดวยองค ๘ สงฆพึงสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณี การทรงวินัยมีอานิสงส ๘.
สิกขาบทที่วาดวยอยางยิ่งมี ๘. ภิกษุผูถูกลงตัสสปาปยสิกากรรมพึงประพฤติชอบในธรรม ๘.
งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๘. งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๘.
หมวด ๘ จบ
---------------หัวขอประจําหมวด
[๙๙๗] ไมยกภิกษุนั้น ๑ เชื่อผูอื่น ๑ อาบัติสังฆาทิเสสเปนยาวตติยกะ ๑ ประจบ ๑
มาติกา ๑ กฐินเดาะ ๑ น้ําปานะ ๑ อสัทธรรมครอบงํา ๑ โลกธรรม ๑ ครุธรรม ๑ อาบัติ
ปาฏิเทสนียะ ๑ มุสาวาท ๑ อุโบสถ ๑ องคแหงทูต ๑ ติตถิยวัตร ๑ มหาสมุทร ๑ อัพภูต*ธรรมในพระธรรมวินัย ๑ โภชนะไมเปนเดน ๑ โภชนะเปนเดน ๑ เภสัชเปนนิสสัคคีย ๑
ปาราชิก ๑ วัตถุที่แปด ๑ ไมแสดง ๑ อุปสมบท ๑ ลุกรับ ๑ ใหอาสนะ ๑ พร ๑ ใหโอวาท
๑ อานิสงส ๑ อยางยิ่ง ๑ ประพฤติในธรรมแปด ๑ งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑ งดปาติโมกข
เปนธรรม ๑ พระผูมีพระภาคทรงประกาศหมวดแปดไวดีแลวแล.
หัวขอประจําหมวด ๘ จบ
----------------

หมวด ๙
วาดวยอาฆาตวัตถุเปนตน
[๙๙๘] อาฆาตวัตถุมี ๙. อุบายกําจัดอาฆาตวัตถุมี ๙. วินีตวัตถุมี ๙. อาบัติสังฆาทิเสส
เปนปฐมาปตติกะมี ๙. สงฆแตกกันเพราะภิกษุ ๙ รูป. โภชนะอันประณีตมี ๙. เปนทุกกฏเพราะ
มังสะ ๙ ชนิด. ปาติโมกขุทเทศมี ๙. สิกขาบทที่วาดวยอยางยิ่งมี ๙. ธรรมมีตัณหาเปนมูลมี ๙.
มานะมี ๙. จีวรที่ควรอธิษฐานมี ๙. จีวรที่ไมควรวิกัปมี ๙. จีวรพระสุคตยาว ๙ คืบ. การใหไม
เปนธรรมมี ๙. การรับไมเปนธรรมมี ๙. บริโภคไมเปนธรรมมี ๙. การใหเปนธรรมมี ๓. การ
รับเปนธรรมมี ๓. บริโภคเปนธรรมมี ๓. สัญญัติไมเปนธรรมมี ๙. สัญญัตเิ ปนธรรมมี ๙. กรรม
ไมเปนธรรมหมวด ๙ มี ๒ หมวด. กรรมเปนธรรมหมวด ๙ มี ๒ หมวด. งดปาติโมกขไมเปน
ธรรมมี ๙. งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๙.
หมวด ๙ จบ
---------------หัวขอประจําหมวด
[๙๙๙] อาฆาตวัตถุ ๑ อุบายกําจัด ๑ วินีตวัตถุ ๑ อาบัติเปนปฐมาปตติกะ ๑ สงฆ
แตกกัน ๑ โภชนะประณีต ๑ มังสะ ๑ อุเทศ ๑ อยางยิ่ง ๑ ตัณหา ๑ มานะ ๑ อธิษฐาน ๑
วิกัป ๑ คืบ ๑ ให ๑ รับ ๑ บริโภค ๑ ใหรับ และบริโภคที่เปนธรรมอยางละสาม ๑ สัญญัติ
ที่ไมเปนธรรม ๑ ที่เปนธรรม ๑ หมวด ๙ สองหมวดสองอยาง ๑ งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑
เปนธรรม ๑.
หัวขอประจําหมวด ๙ จบ
---------------หมวด ๑๐
วาดวยอาฆาตวัตถุเปนตน
[๑๐๐๐] อาฆาตวัตถุมี ๑๐. อุบายกําจัดอาฆาตวัตถุมี ๑๐. วินีตวัตถุมี ๑๐. มิจฉา*ทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐. สัมมาทิฏฐิมีวัตถุ ๑๐. อันตคาหิกทิฏฐิมี ๑๐. มิจฉัตตะมี ๑๐. สัมมัตตะมี ๑๐.
อกุศลกรรมบถมี ๑๐. กุศลกรรมบถมี ๑๐. จับสลากไมเปนธรรมมี ๑๐. จับสลากเปนธรรมมี ๑๐.
สามเณรมีสิกขาบท ๑๐. สามเณรประกอบดวยองค ๑๐ พึงใหสึกเสีย.
วาดวยองคของพระวินัยธร
[๑๐๐๑] พระวินัยธรประกอบดวยองค ๑๐ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมกําหนดที่สุด
ถอยคําของตน ๑ ไมกําหนดที่สุดถอยคําของผูอื่น ๑ ไมกําหนดที่สุดถอยคําของตนและไม
กําหนดที่สุดถอยคําของผูอื่นแลวปรับอาบัติ ๑ ปรับอาบัติโดยไมเปนธรรม ๑ ปรับอาบัติไมตาม
ปฏิญญา ๑ ไมรูอาบัติ ๑ ไมรูมูลของอาบัติ ๑ ไมรูเหตุเกิดของอาบัติ ๑ ไมรูความดับของอาบัติ
๑ ไมรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงอาบัติ ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๑๐ นับวาเปนผูฉลาด คือ กําหนดที่สุดถอยคําของตน
๑ กําหนดที่สุดถอยคําของผูอนื่ ๑ กําหนดที่สุดถอยคําของตนและกําหนดที่สุดถอยคําของผูอื่น

แลวปรับอาบัติ ๑ ปรับอาบัติตามธรรม ๑ ปรับอาบัติตามปฏิญญา ๑ รูอาบัติ ๑ รูมูลของอาบัติ ๑
รูเหตุเกิดของอาบัติ ๑ รูความดับของอาบัติ ๑ รูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงอาบัติ ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๑๐ นับวา เปนผูเขลา คือ ไมรูอธิกรณ ๑
ไมรูมูลของอธิกรณ ๑ ไมรูเหตุเกิดของอธิกรณ ๑ ไมรูความดับของอธิกรณ ๑ ไมรูขอปฏิบัติให
ถึงความดับแหงอธิกรณ ๑ ไมรูวัตถุ ๑ ไมรูเหตุเปนเคามูล ๑ ไมรูบัญญัติ ๑ ไมรูอนุบัญญัติ ๑
ไมรูทางแหงถอยคําอันเขาอนุสนธิกันได ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๑๐ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูอธิกรณ ๑ รูมูลของ
อธิกรณ ๑ รูเหตุเกิดของอธิกรณ ๑ รูความดับของอธิกรณ ๑ รูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหง
อธิกรณ ๑ รูวัตถุ ๑ รูเหตุเปนเคามูล ๑ รูบัญญัติ ๑ รูอนุบัญญัติ ๑ รูทางแหงถอยคําอันเขา
อนุสนธิกันได ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๑๐ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูญัตติ ๑ ไมรู
การตั้งญัตติ ๑ ไมฉลาดในเบื้องตน ๑ ไมฉลาดในเบื้องปลาย ๑ ไมรูกาล ๑ ไมรูอาบัติและ
มิใชอาบัติ ๑ ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑
ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ ไมยึดถือ ไมใสใจ ไมใครครวญถอยคําที่สืบตอจาก
อาจารย ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๑๐ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูญัตติ ๑ รูการตั้งญัตติ ๑
ฉลาดในเบื้องตน ๑ ฉลาดในเบื้องปลาย ๑ รูกาล ๑ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติเบาและ
อาบัติหนัก ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม
ชั่วหยาบ ๑ เปนผูยึดถือ ใสใจใครครวญถอยคําที่สืบตอจากอาจารย ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๑๐ นับวาเปนผูเขลา คือ ไมรูอาบัติและมิใช
อาบัติ ๑ ไมผูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ ไมรู
อาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ จําปาติโมกขทั้งสองไมไดโดยพิสดาร จําแนกไมดี สวด
ไมคลองแคลว วินิจฉัยไมถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ ไมรูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑
ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ ไมรูอาบัติ
ชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ ๑.
พระวินัยธรประกอบดวยองค ๑๐ นับวาเปนผูฉลาด คือ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑
รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติชั่วหยาบ
และอาบัติไมชั่วหยาบ ๑ จําปาติโมกขทั้งสองได โดยพิสดาร จําแนกดี สวดคลองแคลว
วินิจฉัยถูกตอง โดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ ๑ รูอาบัติและมิใชอาบัติ ๑ รูอาบัติเบาและอาบัติ
หนัก ๑ รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ๑
ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ ๑.
วาดวยอุพพาหิกาเปนตน
[๑๐๐๒] ภิกษุประกอบดวยองค ๑๐ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. พระตถาคตทรง
บัญญัติสิกขาบทแกพระสาวกทั้งหลาย เพราะอาศัยอํานาจประโยชน ๑๐. การเขาไปสูภายใน

พระราชฐานมีโทษ ๑๐. ทานวัตถุมี ๑๐. รัตนะมี ๑๐. ภิกษุสงฆมีวรรค ๑๐. คณะสงฆมีวรรค
๑๐ พึงใหอุปสมบท. ผาบังสุกุลมี ๑๐. จีวรสําหรับใชสอยมี ๑๐. ทรงอติเรกจีวรมี ๑๐ วัน
เปนอยางยิ่ง. น้ําสุกกะมี ๑๐ สตรีมี ๑๐. ภรรยามี ๑๐. ภิกษุในพระนครเวสาลีแสดงวัตถุ ๑๐.
บุคคลไมควรไหวมี ๑๐. เรื่องสําหรับดามี ๑๐. กลาวคําสอเสียดดวยอาการ ๑๐. เสนาสนะมี
๑๐. ขอพร ๑๐. งดปาติโมกขไมเปนธรรมมี ๑๐. งดปาติโมกขเปนธรรมมี ๑๐. ยาคูมีอานิสงส
๑๐. อกัปปยะมังสะมี ๑๐. สิกขาบทวาดวยอยางยิ่งมี ๑๐. ภิกษุมีพรรษา ๑๐ ฉลาด สามารถ
ควรใหบรรพชา อุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณรอุปฏฐาก. ภิกษุณีมีพรรษา ๑๐ ฉลาด
สามารถ ควรใหบรรพชาอุปสมบท ควรใหนิสัย ควรใหสามเณรีอุปฏฐาก. ภิกษุณีมีพรรษา ๑๐
ฉลาด สามารถ พึงยินดีการสมมติใหบวช. ภิกษุณีมีพรรษา ๑๐ ควรใหสิกขาแกสตรี
คฤหัสถ.
หมวด ๑๐ จบ
---------หัวขอประจําหมวด
[๑๐๐๓] อาฆาตวัตถุ ๑ อุบายกําจัด ๑ วินีตวัตถุ ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ สัมมาทิฏฐิ ๑
อันตคาหิกทิฏฐิ ๑ มิจฉัตตะ ๑ สัมมัตตะ ๑ อกุศลกรรมบถ ๑ กุศลธรรมบถ ๑ จับสลากเปน
ธรรม ๑ จับสลากไมเปนธรรม ๑ สามเณร ๑ นาสนะ ๑ ถอยคํา ๑ อธิกรณ ๑ ญัตติ ๑
อาบัติเบา ๑ อาบัติเบาอีก ๑ อาบัติหนัก ๑ จงรูฝายดํา ฝายขาว เหลานี้ไว อุพพาหิกา ๑
สิกขาบท ๑ ภายในพระราชฐาน ๑ ทานวัตถุ ๑ รัตนะ ๑ คณะสงฆทสวรรค ๑ คณะสงฆทส*วรรคใหอุปสมบท ๑ ผาบังสุกุล ๑ จีวรสําหรับใชสอย ๑ สิบวัน ๑ น้ําสุกกะ ๑ สตรี ๑
ภรรยา ๑ วัตถุสิบ ๑ คนไมควรไหว ๑ เรือ่ งสําหรับดา ๑ คําสอเสียด ๑ เสนาสนะ ๑ พร ๑
งดปาติโมกขไมเปนธรรม ๑ งดปาติโมกขเปนธรรม ๑ ยาคู ๑ มังสะ ๑ อยางยิ่ง ๑ ภิกษุ ๑
ภิกษุณี ๑ ใหบวช ๑ สตรีคฤหัสถ ๑ หมวดสิบ พระผูมีพระภาค ทรงประกาศไวดีแลวแล.
หัวขอประจําหมวด ๑๐ จบ
---------------หมวด ๑๑
วาดวยบุคคลเปนตน
[๑๐๐๔] บุคคล ๑๑ จําพวก ที่เปนอนุปสัมบันไมควรใหอุปสมบท ที่เปนอุปสัมบัน
ควรใหสึกเสีย. รองเทาไมควรมี ๑๑. ชนิด. บาตรไมสมควรมี ๑๑ ชนิด. จีวรไมสมควรมี ๑๑
ชนิด. สิกขาบทเปนยาวตติยกะมี ๑๑. พึงถามคันตรายิกธรรม ๑๑ ของภิกษุณี. จีวรควรอธิษฐาน
มี ๑๑. จีวรไมควรวิกัปมี ๑๑. จีวรเปนนิสสัคคียเมื่อรุงอรุณที่ ๑๑. ลูกดุมที่สมควรมี ๑๑. ลูก
ถวินที่สมควรมี ๑๑. แผนดินไมสมควรมี ๑๑. แผนดินที่สมควรมี ๑๑. การระงับนิสัยมี ๑๑.
บุคคลไมควรไหวมี ๑๑. สิกขาบทที่วาดวยอยางยิ่งมี ๑๑. ขอพร ๑๑. โทษแหงสีมามี ๑๑. บุคคล
ผูดาบริภาษตองไดรับโทษ ๑๑ อยาง. เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมาแตแรก ใหเจริญแลว
ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานที่เทียมดีแลว ทําใหเปนที่ตั้ง ประพฤติสั่งสมเนืองๆ ปรารภ

สม่ําเสมอดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ อยาง คือ หลับเปนสุข ๑ ตื่นเปนสุข ๑ ไมฝนราย ๑
เปนที่รักของพวกมนุษย ๑ เปนที่รักของพวกอมนุษย ๑ เทพยดารักษา ๑ ไฟก็ดี ยาพิษก็ดี
ศาตราก็ดี ไมตองบุคคลนั้น ๑ จิตตั้งมั่นไดรวดเร็ว ๑ สีหนาผุดผอง ๑ ไมหลงทํากาละ ๑
เมื่อยังไมบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปยอมเกิดในพรหมโลก ๑ เมื่อเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลเสพมา
แตแรก ใหเจริญแลว ทําใหมากแลว ทําใหเปนดุจยานที่เทียมดีแลว ทําใหเปนที่ตั้ง ประพฤติ
สั่งสมเนืองๆ ปรารภสม่ําเสมอดีแลว พึงหวังอานิสงส ๑๑ นี้แล.
หมวด ๑๑ จบ
---------------หัวขอประจําหมวด
[๑๐๐๕] ใหสึก ๑ รองเทา ๑ บาตร ๑ จีวร ๑ สิกขาบทเปนยาวตติยะ ๑ พึงถาม
๑ อธิษฐาน ๑ วิกัป ๑ อรุณ ๑ ลูกดุม ๑ ลูกถวิน ๑ แผนดินไมควร ๑ แผนดินควร ๑
นิสัย ๑ บุคคลไมควรไหว ๑ อยางยิ่ง ๑ พร ๑ โทษสีมา ๑ ดา ๑ เมตตา จัดเปนหมวด ๑๑.
เอกุตตริกะ จบ
---------------หัวขอลําดับหมวด
[๑๐๐๖] หมวดยิ่งกวาหนึง่ ไมมีมลทิน คือ หมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔
หมวด ๕ หมวด ๖ หมวด ๗ หมวด ๘ หมวด ๙ หมวด ๑๐ และหมวด ๑๑ อันพระพุทธ
เจาผูมหาวีระ มีธรรมอันปรากฏแลว ผูคงที่ ทรงแสดงแลว เพื่อความเกื้อกูล แกสรรพสัตว
แล.
หัวขอลําดับหมวด ๑๑ จบ
---------------อุโปสถาทิปุจฉาวิสัชนา
อุโปสถกรรมเปนตน
[๑๐๐๗] อุโบสถกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ปวารณากรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ตัชชนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
นิยสกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ปพพาชนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ปฏิสารณียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
อุกเขปนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การใหปริวาส มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การชักเขาหาอาบัติเดิม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การใหมานัต มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
อัพภาน มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?

อุปสัมปทากรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การระงับตัชชนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การระงับนิยสกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การระงับปพพาชนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน
ที่สุด?
การระงับปฏิสารณียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การระงับอุกเขปนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
สติวินัย มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
อมูฬหวินัย มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ตัสสปาปยสิกา มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ติณวัตถารกะ มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร
เปนที่สุด?
การสมมติใหอยูปราศจากไตรจีวร มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร
เปนที่สุด?
การสมมติสันถัต มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การสมมติใหทิ้งรูปยะ มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การสมมติใหรับผาสาฎก มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การสมมติใหรับบาตร มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การสมมติไมเทา มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การสมมติสาแหรก มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
การสมมติไมเทาและสาแหรก มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน
ที่สุด?
ถามและตอบในอุโบสถกรรมเปนตน
[๑๐๐๘] ถามวา อุโบสถกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร
เปนที่สุด?
ตอบวา อุโบสถกรรม มีสามัคคีเปนเบื้องตน มีการกระทําเปนทามกลาง มีความ
สําเร็จเปนที่สุด.
ถ. ปวารณากรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. ปวารณากรรม มีสามัคคีเปนเบื้องตน มีการกระทําเปนทามกลาง มีการสําเร็จเปน
ที่สุด.
ถ. ตัชชนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. ตัชชนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา
เปนที่สุด.

ถ. นิยสกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. นิยสกรรม มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจาเปน
ที่สุด.
ถ. ปพพาชนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. ปพพาชนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญตั ติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา
เปนที่สุด.
ถ. ปฏิสารณียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. ปฏิสารณียกรรม มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มี
กรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. อุกเขปนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. อุกเขปนียกรรม มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มี
กรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การใหปริวาส มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. การใหปริวาส มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา
เปนที่สุด.
ถ. การชักเขาหาอาบัติเดิม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน
ที่สุด?
ต. การชักเขาหาอาบัติเดิม มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มี
กรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การใหมานัต มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. การใหมานัต มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา
เปนที่สุด.
ถ. อัพภาน มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. อัพภาน มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจาเปน
ที่สุด.
ถ. อุปสัมปทากรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. อุปสัมปทากรรม มีบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจาเปน
ที่สุด.
ถ. การระงับตัชชนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน
ที่สุด?
ต. การระงับตัชชนียกรรม มีความประพฤติชอบเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง
มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การระงับนิยสกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. การระงับนิยสกรรม มีความประพฤติชอบเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง

มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การระงับปพพาชนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร
เปนที่สุด?
ต. การระงับปพพาชนียกรรม มีความประพฤติชอบเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง
มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การระงับปฏิสารณียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน
ที่สุด?
ต. การระงับปฏิสารณียกรรม มีความประพฤติชอบเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง
มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การระงับอุกเขปนียกรรม มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน
ที่สุด?
ต. การระงับอุกเขปนียกรรม มีความประพฤติชอบเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง
มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. สติวินัย มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. สติวินัย มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจาเปน
ที่สุด.
ถ. อมูฬหวินัย มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. อมูฬหวินัย มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา
เปนที่สุด.
ถ. ตัสสปาปยสิกา มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. ตัสสปาปยสิกา มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา
เปนที่สุด.
ถ. ติณวัตถารกะ มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. ติณวัตถารกะ มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรมวาจา
เปนที่สุด.
ถ. การสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มี
อะไรเปนที่สุด?
ต. การสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทาม
กลาง มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การสมมติใหอยูปราศจากไตรจีวร มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง
มีอะไรเปนที่สุด?
ต. การสมมติใหอยูปราศจากไตรจีวร มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทาม
กลาง มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การสมมติสันถัต มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?

ต. การสมมติสันถัต มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มีกรรม
วาจาเปนที่สุด.
ถ. การสมมติใหเปนผูทิ้งรูปยะ มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร
เปนที่สุด?
ต. การสมมติใหเปนผูทิ้งรูปยะ มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง
มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การสมมติใหรับผาสาฎก มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน
ที่สุด?
ต. การสมมติใหรับผาสาฎก มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง
มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การสมมติใหรับบาตร มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน
ที่สุด?
ต. การสมมติใหรับบาตร มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มี
กรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การสมมติไมเทา มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. การสมมติไมเทา มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มี
กรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การสมมติสาแหรก มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปนที่สุด?
ต. การสมมติสาแหรก มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทามกลาง มี
กรรมวาจาเปนที่สุด.
ถ. การสมมติไมเทาและสาแหรก มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไร
เปนที่สุด?
ต. การสมมติไมเทาและสาแหรก มีวัตถุและบุคคลเปนเบื้องตน มีญัตติเปนทาม
กลาง มีกรรมวาจาเปนที่สุด.
ถามและตอบในอุโบสถกรรมเปนตน จบ
---------------อัตถวเสปกรณ
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ
[๑๐๐๙] พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบท แกพระสาวกทั้งหลาย เพราะทรงอาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่ออนุเคราะหพระวินัย ๑.

[๑๐๑๐] สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ สิง่ นั้นเปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งใด
เปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งนั้นเปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก สิ่งใดเปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก
สิ่งนั้นเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก สิ่งใดเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุผูมศี ีลเปน
ที่รัก สิ่งนั้นเปนไปเพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน สิ่งใดเปนไปเพื่อปองกันอาสวะ
อันจะบังเกิดในปจจุบัน สิ่งนั้นเปนไปเพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต สิ่งใดเปนไปเพื่อ
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต สิ่งนั้นเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
สิ่งใดเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส สิ่งนั้นเปนไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว สิ่งใดเปนไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนผูที่เลื่อมใสแลว สิ่งนั้นเปน
ไปเพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม สิ่งใดเปนไปเพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม สิ่งนั้นเปน
ไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย.
[๑๐๑๑] สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ สิง่ นั้นเปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งใด
เปนความรับวาดีแหงสงฆ สิ่งนั้นเปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ
สิ่งนั้นเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ สิ่งนัน้ เปน
ไปเพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ สิ่งนั้นเปนไปเพื่อ
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ สิ่งนั้นเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ สิ่งนัน้ เปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ สิ่งนัน้ เปนไปเพื่อความ
ตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม สิ่งใดเปนความรับวาดีแหงสงฆ สิ่งนั้นเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย.
[๑๐๑๒] สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งนั้นเปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก สิ่งใด
เปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งนั้นเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก สิ่งใดเปนความ
ผาสุกแหงสงฆ สิ่งนั้นเปนไปเพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน สิ่งใดเปนความผาสุก
แหงสงฆ สิ่งนั้นเปนไปเพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ
สิ่งนั้นเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งนั้น
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งนัน้ เปน
ไปเพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งนัน้ เปนไปเพื่ออนุเคราะห
พระวินัย สิ่งใดเปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งนั้นเปนความรับวาดีแหงสงฆ.
[๑๐๑๓] สิ่งใดเปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ... สิ่งใดเปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุ
ผูมีศีลเปนที่รัก ... สิ่งใดเปนไปเพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ... สิ่งใดเปนไปเพื่อ
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ... สิ่งใดเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ...
สิ่งใดเปนไปเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... สิ่งใดเปนไปเพื่อความตั้งมั่นแหง
พระสัทธรรม ... สิ่งใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย สิ่งนัน้ เปนความรับวาดีแหงสงฆ สิง่ ใด
เปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย สิ่งนั้นเปนความผาสุกแหงสงฆ สิ่งใดเปนไปเพื่ออนุเคราะห
พระวินัย สิ่งนัน้ เปนไปเพื่อขมบุคคลผูเกอยาก สิ่งใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินยั สิ่งนัน้
เปนไปเพื่ออยูผาสุกแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก สิ่งใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย สิ่งนั้นเปนไป

เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน สิ่งใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย สิ่งนั้นเปนไป
เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต สิ่งใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย สิ่งนั้นเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส สิ่งใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย สิ่งนั้นเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว สิ่งใดเปนไปเพื่ออนุเคราะหพระวินัย สิ่งนั้นเปนไป
เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม.
[๑๐๑๔] อรรถหนึ่งรอย ธรรมหนึ่งรอย นิรตุ ติสองรอย
ญาณสี่รอย มีในอัตถวเสปกรณ.
อัตถวเสปกรณ จบ
มหาวรรค จบ
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๑๐๑๕] หมวดธรรมเหลานี้ของภิกษุ ๑๖ ของภิกษุณี ๑๖ คือ หมวด ๑ ถึงหมวด ๘
ในคําถามและปจจัย และหมวด ๑ ถึงหมวด ๘ ในคําถามและปจจัยอีก เปยยาล อันตราเภท
และเอกุตตริกะ ปวารณา อัตถวเสปกรณสงเคราะหเขามหาวรรค ฯ
หัวขอประจําเรือ่ ง จบ
---------------คาถาสังคณิกะ
ทานพระอุบาลีเขาเฝาทูลถามปญหา
[๑๐๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ทานหมผาเฉวียงบา ประนมมือดูเหมือน
มีความมุง มา ณ สถานที่นี้ เพื่อประสงคอะไร?
ทานพระอุบาลีกราบทูลวา สิกขาบทที่พระองคทรงบัญญัติไวในวินัยทั้งสอง ยอมมาสู
อุเทศทุกวันอุโบสถ สิกขาบทเหลานั้น มีเทาไร? ทรงบัญญัติไว ณ พระนครกี่แหง?
พ. ปญญาของทานดี ทานสอบถามโดยแยบคาย เพราะฉะนั้นเราจักบอกแกทาน
ตามที่ทานเปนผูฉลาดถาม.
สิกขาบทที่บัญญัติไวในวินัยทั้งสอง ยอมมาสูอุเทศทุกวันอุโบสถสิกขาบทเหลานั้น
มี ๓๕๐ สิกขาบท ตถาคตบัญญัติไว ณ พระนคร ๗ แหง.
[๑๐๑๗] อุ. สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว ณ พระนคร ๗ แหงๆ ไหนบาง? ของพระองคไดโปรด
แจงพระนคร ๗ แหงนั้นแกขาพระพุทธเจาๆ ไดฟงทางแหงพระดํารัสของพระองคแลว จะปฏิบัติ
ขอนั้นจะพึงมีเพื่อความเกื้อกูลแกพวกขาพระพุทธเจา.
พ. สิกขาบทเหลานั้น บัญญัติไว ณ พระนครเวสาลี ๑ พระนครราชคฤห ๑
พระนครสาวัตถี ๑ พระนครอาฬวี ๑ พระนครโกสัมพี ๑ สักกชนบท ๑ ภัคคชนบท ๑.
สิกขาบทบัญญัติ
[๑๐๑๘] อุ. สิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว ณ พระนครเวสาลี มีเทาไร? ณ พระนคร
ราชคฤห มีเทาไร? ณ พระนครสาวัตถี มีเทาไร? ณ พระนครอาฬวี

มีเทาไร? ณ พระนครโกสัมพี มีเทาไร? ณ สักกชนบท มีเทาไร? ณ
ภัคคชนบท มีเทาไร? พระองคอันขาพระพุทธเจาทูลถามแลว ขอไดโปรด
ตอบขอนั้นแกขาพระพุทธเจา.
พ. สิกขาบทที่บัญญัติไว ในพระนครเวสาลีมี ๑๐ สิกขาบท.
ในพระนครราชคฤหมี ๒๑ สิกขาบท. ในพระนครสาวัตถี รวมทั้งหมด มี
๒๙๔ สิกขาบท. ในพระนครอาฬวี มี ๖ สิกขาบท. ในพระนครโกสัมพี มี
๘ สิกขาบท. ในสักกชนบทมี ๘ สิกขาบท. ในภัคคชนบท. มี ๓
สิกขาบท.
สิกขาบทเหลาใดไดบัญญัติไวในพระนครเวสาลี ทานจงฟง
สิกขาบทเหลานั้นตามที่จะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยเสพเมถุน ๑
สิกขาบทวาดวยฆามนุษย ๑ สิกขาบทวาดวยอวดอุตตริมนุสสธรรมที่ไมมี
จริง ๑ สิกขาบทวาดวยทรงอติเรกจีวร ๑ สิกขาบทวาดวยหลอสันถัตดวย
ขนเจียมดําลวน ๑ สิกขาบทวาดวยอวดอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริง ๑
สิกขาบทวาดวยภัตรทีหลัง ๑ สิกขาบทวาดวยไมชําระฟน ๑ สิกขาบทวา
ดวยใหของเคี้ยวของฉันแกอเจลก ๑ สิกขาบทวาดวยภิกษุณีดาภิกษุ ๑ รวม
สิกขาบทที่บัญญัติไวในพระนครเวสาลี เปน ๑๐ สิกขาบท
สิกขาบทเหลาใดที่บัญญัติไวในพระนครราชคฤห ทานจงฟงสิกขาบท
เหลานั้น ตามที่จะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยถือเอาสิ่งของที่เจาของ
ไมไดให ณ พระนครราชคฤห ๑ สิกขาบทวาดวยตามกําจัดภิกษุรวม ๒
สิกขาบทวาดวยทําลายสงฆและประพฤติตามรวม ๒, สิกขาบทวาดวยรับ
อันตรวาสก ๑, สิกขาบทวาดวยแลกเปลี่ยนรูปยะ ๑, สิกขาบทวาดวยขอ
ดาย ๑, สิกขาบทวาดวยบนวา ๑, สิกขาบทวาดวยฉันโภชนะที่ภิกษุณี
แนะใหเขาถวาย ๑ สิกขาบทวาดวยอาหารในโรงทาน ๑ สิกขาบทวาดวย
ฉันหมู ๑ สิกขาบทวาดวยฉันในเวลาวิกาล ๑ สิกขาบทวาดวยเที่ยวไปใน
สกุล ๑ สิกขาบทวาดวยอาบน้ํา ๑ สิกขาบทวาดวยบวชคนมีอายุไมครบ ๑
สิกขาบทวาดวยใหจีวร ๑ สิกขาบทวาดวยฉันโภชนะที่ภิกษุณียืนสั่งเสีย ๑
สิกขาบทวาดวยเที่ยวยอดเขา ๑ สิกขาบทวาดวยจาริก ๑ สิกขาบท
เหลานี้บัญญัติไวในพระนครราชคฤห รวมกับการใหฉันทะในกรรมนั้น
แหละ เปน ๒๑ สิกขาบท.
สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในพระนครสาวัตถี ทานจงฟงสิกขาบท
เหลานั้น ตามที่กลาวตอไป. ปาราชิก ๔ ของภิกษุณี สังฆาทิเลส ๑๖
อนิยต ๒ นิสสัคคียะ ๒๔ สิกขาบทที่เรียกวาขุททกสิกขาบทมี ๑๕๖
สิกขาบทที่ควรติเตียน ๑๐ สิกขาบทเสขิยวัตร ๗๒ สิกขาบท รวม
สิกขาบททั้งหมดที่บัญญัติไว ในพระนครสาวัตถี ๒๙๔ สิกขาบท.

สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในพระนครอาฬวี ทานจงฟงสิกขาบท
เหลานั้นดังจะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยใหทํากุฎี ๑ สิกขาบทวาดวยทํา
สันถัตเจือไหม ๑ สิกขาบทวาดวยนอนรวมกับอนุปสัมบัน ๑ สิกขาบทวา
ดวยขุดดิน ๑ สิกขาบทวาดวยพรากภูตคาม ๑ สิกขาบทวาดวยน้ํามีตัวสัตวเอารดหญาหรือดิน ๑ สิกขาบทเหลานี้รวม ๖ สิกขาบท บัญญัติไว
ในพระนครอาฬวี.
สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในพระนครโกสัมพี ทานจงฟง
สิกขาบทเหลานั้น ดังจะกลาวตอไป สิกขาบทวาดวยใหทําวิหารใหญ ๑
สิกขาบทวาดวยภิกษุวายากสอนยาก ๑ สิกขาบทวาดวยแกลงพูดคําอื่น
กลบเกลื่อน ๑ สิกขาบทวาดวยกรอบประตู ๑ สิกขาบทวาดวยดื่มสุรา
เมรัย ๑ สิกขาบทวาดวยไมเอื้อเฟอ ๑ สิกขาบทวาดวยวากลาวโดย
ชอบธรรม ๑ รวมเปน ๘ สิกขาบททั้งดื่มน้ํานม.
สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในสักกชนบท ทานจงฟงสิกขาบท
เหลานั้น ดังจะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยใหซักขนเจียม ๑ สิกขาบท
วาดวยบาตรมีรอยราวหยอน ๕ แหง ๑ สิกขาบทวาดวยสั่งสอนภิกษุณีถึงที่
อยู ๑ สิกขาบทวาดวยขอเภสัช ๑ สิกขาบทวาดวยกลองเข็ม ๑
สิกขาบทวาดวยเสนาสนะปา ๑ รวม ๖ สิกขาบทนี้บัญญัติไว ณ พระนคร
กบิลพัสดุ สิกขาบทวาดวยทําความสะอาดดวยน้ํา ๑ สิกขาบทวาดวย
ไมรับโอวาท ๑ ตถาคตไดกลาวไวในหมูภิกษุณี.
สิกขาบทเหลาใดบัญญัติไวในภัคคชนบท ทานจงฟงสิกขาบท
เหลานั้น ดังจะกลาวตอไป. สิกขาบทวาดวยติดไฟผิง ๑ สิกขาบทวาดวย
มือเปอนอามิส ๑ สิกขาบทวาดวยน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวสุก ๑ สิกขาบท
เหลานั้น คือ ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๗ นิสสัคคิยะ ๘ ขุททกะ ๓๒
ปาฏิเทสนียะสิกขาบทที่นาติ ๒ เสขิยวัตร ๓ อันพระพุทธเจาผูเปนเผา
พันธุแหงพระราชาผูสงู ศักดิ์ บัญญัติไวใน ๖ พระนคร รวม ๕๖ สิกขาบท
ในพระนครสาวัตถี พระโคดมผูมียศ บัญญัติไวทั้งหมดรวม ๒๙๔ สิกขาบท.
ทรงพยากรณอาบัติหนักและอาบัติเบาเปนตน
[๑๐๑๙] อุ. ขาพระพุทธเจา ไดทูลถามปญหาขอใดกะพระองค พระองคได
ทรงแกปญหาขอนั้นแกขาพระพุทธเจา ไดทรงแกปญหานั้นๆ โดยมิไดเปน
อยางอื่น. ขาพระพุทธเจา ขอทูลถามปญหาขออื่นกะพระองค ขอพระองค
โปรดตอบปญหานั้นตอไป. คือ อาบัติหนัก ๑ อาบัติเบา ๑ อาบัติมีสวน
เหลือ ๑ อาบัติไมมีสวนเหลือ ๑ อาบัติชั่วหยาบ ๑ อาบัติไมชั่วหยาบ ๑
สิกขาบทเปนยาวตติยกะ ๑ สิกขาบททั่วไป ๑ สิกขาบทไมทั่วไป ๑
สิกขาบทที่จําแนกไวระงับดวยสมถะเหลาใด ๑ ขอพระองคไดโปรดชี้แจง

สิกขาบทนี้แมทั้งมวล. พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาจะฟงพระดํารัส
ของพระองค.
พ. อาบัติหนักมี ๓๑ ศีลวิบัติและอาจารวิบัติในอาบัติหนักเหลานั้น อาบัติปาราชิกที่ไมมีสวนเหลือมี ๘ อาบัติใดหนัก อาบัตินั้นชั่วหยาบ
อาบัติใดชั่วหยาบ อาบัตินั้นเปนศีลวิบัติ. อาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส
เรียกชื่อวาศีลวิบัติ. อาบัติถุลลัจจัย ปาจิตติยะ ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ
ทุพภาสิตคือดาประสงคจะลอเลน อาบัตินี้นั้นรวมเรียกวา อาจารวิบัติ.
ทิฏฐิวิบัติ
[๑๐๒๐] บุคคลมีปญญาเขลา อันโมหะครอบงํา ถูกอสัทธรรมรุมลอมยอมถือทิฏฐิวิบัติกลาวตูพระสัมมาสัมพุทธเจา อาบัตินี้นั้นรวมเรียกวาทิฏฐิวิบัติ.
อาชีววิบัติ
[๑๐๒๑] ภิกษุผูปรารถนาลามก ถูกความอยากครอบงํา ยอมอวดอุตตริมนุสสธรรม
อันไมมีไมเปนจริง เพราะเหตุอาชีวะ เพราะการณอาชีวะ ภิกษุถึงความเที่ยวชักสื่อ เพราะเหตุ
อาชีวะ เพราะการณอาชีวะ ภิกษุกลาววาภิกษุใดอยูในวิหารของทานภิกษุนั้นเปนอรหันต เพราะ
เหตุอาชีวะ เพราะการณอาชีวะ ภิกษุณีขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนตนมาฉัน เพราะเหตุ
อาชีวะ เพราะการณอาชีวะ ภิกษุไมอาพาธขอแกงหรือขาวสุกเพื่อประโยชนตนมาฉัน เพราะ
เหตุอาชีวะ เพราะการณอาชีวะ อาบัตินี้นั้นรวมเรียกวา อาชีววิบัติ.
ยาวตติยกะสิกขาบท
[๑๐๒๒] ยาวตติยกะสิกขาบท ๑๑ นั้น ทานจงฟง ดังจะกลาวตอไป อุกขิตตานุวัตติก
สิกขาบท ๑ ยาวตติยกะสิกขาบท ๘ อริฏฐสิกขาบท ๑ จัณฑกาลิสิกขาบท ๑
สิกขาบทเหลานี้นั้นชื่อยาวตติยกะสิกขาบท.
ทรงพยากรณเฉทนกสิกขาบทและเภทนกสิกขาบทเปนตน
[๑๐๒๓] อุ. สิกขาบทวาดวยการตัดมีเทาไร? สิกขาบทวาดวยการทําลายมีเทาไร?
สิกขาบทวาดวยการรือ้ มีเทาไร? สิกขาบทวาเปนปาจิตตียมิใชอื่นมีเทาไร? สิกขาบทวาดวยการ
สมมติภิกษุมีเทาไร? สิกขาบทที่วาเปนความชอบ มีเทาไร? สิกขาบทที่วาอยางยิ่งมีเทาไร?
สิกขาบทที่พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ทรงบัญญัติวารูอยู มีเทาไร?
พ. สิกขาบทวาดวยการตัดมี ๖ สิกขาบทวาดวยการทําลายมี ๑ สิกขาบทวาดวยการ
รื้อมี ๑ สิกขาบทที่วาเปนปาจิตตียมิใชอื่นมี ๔ สิกขาบทวาดวยการสมมติภิกษุมี ๔ สิกขาบท
ที่วาเปนความชอบมี ๗ สิกขาบทที่วาอยางยิ่งมี ๑๔ สิกขาบทที่พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหง
พระราชาผูสูงศักดิ์บัญญัติไววารูอยูมี ๑๖.
จํานวนสิกขาบทของภิกษุเปนตน
[๑๐๒๔] สิกขาบทของภิกษุมาสูอุเทศทุกวันอุโบสถรวม ๒๒๐ สิกขาบท ของภิกษุณี
มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถรวม ๓๐๔ สิกขาบท.
สิกขาบทของภิกษุที่ไมทั่วไปกับภิกษุณี มี ๔๖ สิกขาบท.

สิกขาบทของภิกษุณีที่ไมทั่วไปกับภิกษุ มี ๑๓๐ สิกขาบท
สิกขาบทของทั้งสองฝายที่ไมทั่วไปรวม ๑๗๖ สิกขาบท
สิกขาบทของทั้งสองฝายที่ศึกษารวมกันมี ๑๗๔ สิกขาบท.
ประเภทสิกขาบทของภิกษุ
[๑๐๒๕] สิกขาบทของภิกษุ ๒๒๐ สิกขาบท มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ ทาน
จงฟงสิกขาบทเหลานั้นดังจะกลาวตอไป. ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒ นิสสัคคิยะ ๓๐ ถวน ขุททกะ ๙๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕
สิกขาบท ของภิกษุรวม ๒๒๐ สิกขาบท มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ.
ประเภทสิกขาบทของภิกษุณี
[๑๐๒๖] สิกขาบทของภิกษุณี ๓๐๔ สิกขาบท มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ
ทานจงฟงสิกขาบทเหลานั้นดังจะกลาวตอไป. ปาราชิก ๘ สังฆาทิเสส ๑๗
นิสสัคคิยะ ๓๐ ถวน ขุททกะ ๑๖๖ ปาฏิเทสนียะ ๘ เสขิยะ ๗๕ สิกขาบท
ของภิกษุณีรวม ๓๐๔ สิกขาบท มาสูอุเทศทุกวันอุโบสถ.
อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุ
[๑๐๒๗] สิกขาบทของภิกษุ ที่ไมทั่วไปกับภิกษุณี มี ๔๖ ทานจงฟง
สิกขาบทเหลานั้นดังจะกลาวตอไป. สังฆาทิเสส ๖ รวมทั้งอนิยต ๒
สิกขาบท เปน ๘ นิสสัคคิยะ ๑๒ รวมกันเปน ๒๐ ขุททกะ ๒๒ ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทของภิกษุไมทั่วไปกับภิกษุณี รวม ๔๖ สิกขาบท.
อสาธารณะสิกขาบทของภิกษุณี
[๑๐๒๘] สิกขาบทของภิกษุณี ที่ไมทั่วไปกับภิกษุมี ๑๓๐ ทานจงฟงสิกขาบท
เหลานั้นดังจะกลาวตอไป ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ที่สงฆขับออกจาก
หมู ๑๐ นิสสัคคิยะ ๑๒ ขุททกะ ๙๖ ปาฏิเทสนียะ ๘ สิกขาบทของภิกษุณี
ที่ไมทั่วไปกับภิกษุ รวม ๑๓๐.
สิกขาบทที่ไมทั่วไปแกสองฝาย
[๑๐๒๙] สิกขาบทของทั้งสองฝายที่ไมทั่วไปมี ๑๗๖ ทานจงฟงสิกขาบท
เหลานั้นดังจะกลาวตอไป. ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๖ อนิยต ๒
นิสสัคคิยะ ๒๔ ขุททกะ ๑๑๘ ปาฏิเทสนียะ ๑๒ สิกขาบทของทั้งสอง
ฝายที่ไมทั่วไป รวม ๑๗๖.
สิกขาบทของทั้งสองฝายที่ศึกษารวมกัน
[๑๐๓๐] สิกขาบทของทั้งสองฝายที่ศึกษารวมกันมี ๑๗๔ ทานจงฟงสิกขาบท
เหลานั้นดังจะกลาวตอไป. ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๗ นิสสัคคิยะ ๑๘
ขุททกะ ๗๐ ถวน เสขิยะ ๗๕ สิกขาบทของทั้งสองฝายที่ศึกษารวมกัน
รวม ๑๗๔ สิกขาบท.
อาบัติที่ระงับไมได

[๑๐๓๑] บุคคลผูตองปาราชิกเหลาใด ๘ จําพวกไมควรเขาใกล เปรียบเสมอ
ดวยโคนตนตาล บุคคลผูตองปาราชิกเหลานั้น ยอมไมงอกงามเปรียบ
เหมือนใบไมเหลือง ศิลาหนา คนศีรษะขาด ตนตาลยอดดวน ฉะนั้น.
อาบัติที่ระงับได
[๑๐๓๒] สังฆาทิเสส ๒๓ อนิยต ๒ นิสสัคคิยะ ๔๒ ปาจิตตีย ๑๘๘
ปาฏิเทสนียะ ๑๒ เสขิยะ ๗๕ ระงับดวยสมถะ ๓ คือสัมมุขาวินัย ๑
ปฏิญญาตกรณะ ๑ ติณวัตถารกะ ๑.
สวนที่ทรงจําแนก
[๑๐๓๓] อุโบสถ ๓ ปวารณา ๒ กรรม ๔ อันพระชินเจาทรงแสดงแลว
อุเทศ ๕ และอุเทศ ๔ ยอมไมมีโดยประการอื่น และกองอาบัติมี ๗.
อธิกรณ
[๑๐๓๔] อธิกรณ ๔ ระงับดวยสมถะ ๗ คือ ระงับดวยสมถะ ๒
ดวยสมถะ ๔ ดวยสมถะ ๓ แตกิจจาธิกรณระงับดวยสมถะ ๑.
วิเคราะหปาราชิก
[๑๐๓๕] คําใดที่เรากลาวไววาปาราชิกดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว
ตอไป. บุคคลเปนผูเคลื่อนแลว ผิดพลาด แลเหินหางจากสัทธรรม อนึ่ง
แมสังวาสก็ไมมีในผูนั้น เพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกอาบัตินั้นวา ปาราชิก.
วิเคราะหสังฆาทิเสส
[๑๐๓๖] คําใดที่เรากลาวไววาสังฆาทิเสสดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะ
กลาวตอไป. สงฆเทานั้นใหปริวาส ชักเขาหาอาบัติเดิม ใหมานัต อัพภาน
เพราะเหตุนั้น เราจึงเรียกอาบัตินั้นวา สังฆาทิเสส.
วิเคราะหอนิยต
[๑๐๓๗] คําใดที่เรากลาวไววา อนิยต ดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว
ตอไป. กองอาบัติชื่อวาอนิยต เพราะไมแน บทอันพระผูมีพระภาคทรง
ทําแลวโดยมิใชสวนเดียว บรรดาฐานะ ๓ ฐานะอยางใดอยางหนึ่ง
เรียกวาอนิยต.
วิเคราะหถุลลัจจัย
[๑๐๓๘] คําใดที่เรากลาวไววาถุลลัจจัยดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว.
ตอไป ภิกษุแสดงอาบัติถุลลัจจัยในที่ใกลภิกษุรูปหนึ่ง และภิกษุรับอาบัตินั้น
โทษเสมอดวยถุลลัจจัยนั้นไมมีเพราะเหตุนั้น จึงเรียกโทษนั้นวา ถุลลัจจัย.
วิเคราะหนิสสัคคิยะ
[๑๐๓๙] คําใดที่เรากลาวไววานิสสัคคิยะดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว
ตอไป. ภิกษุเสียสละในทามกลางสงฆ ทามกลางคณะ และตอหนาภิกษุ
รูปหนึ่งๆ แลวจึงแสดงขอละเมิดใด เพราะเหตุนั้น จึงเรียกขอละเมิดนั้น

วานิสสัคคิยะ
วิเคราะหปาจิตตีย
[๑๐๔๐] คําใดที่เรากลาวไววาปาจิตตียดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว
ตอไป. ความละเมิดยังกุศลธรรมใหตก ยอมฝนตออริยมรรค เปนเหตุ
แหงความลุมหลงแหงจิต เพราะเหตุนั้น จึงเรียกความละเมิดนั้นวา ปาจิตตีย.
วิเคราะหปาฏิเทสนียะ
[๑๐๔๑] คําใดที่เรากลาวไววาปาฏิเทสนียะดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาวตอไป. ภิกษุไมมีญาติหาโภชนะไดยากรับมาเองแลวฉัน เรียกวา
ตองธรรมทีน่ าติ. ภิกษุฉันอยูในที่นิมนตภิกษุณีสั่งเสียอยูใ นที่นั้นตาม
พอใจ ภิกษุไมหามฉันอยูในที่นั้น เรียกวาตองธรรมที่นาติ. ภิกษุไม
อาพาธไปสูตระกูลที่มีจิตศรัทธา แตมีโภคทรัพยนอย เขามิไดนําไปถวาย
แลวฉันในที่นั้น เรียกวา ตองธรรมที่นาติ. ภิกษุใดถาอยูในปาที่นารังเกียจ
มีภัยจําเพาะหนา ฉันภัตตาหารที่เขาไมไดบอกในที่นั้น เรียกวาตอง
ธรรมที่นาติ. ภิกษุณีไมมีญาติขอโภชนะที่ผูอื่นยึดถือวาเปนของเรา คือ
เนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ปลา เนื้อ นมสด และนมสม ดวยตนเอง
ชื่อวา ถึงธรรมที่นาติในศาสนาของพระสุคต.
วิเคราะหทุกกฏ
[๑๐๔๒] คําใดที่เรากลาวไววา ทุกกฏ ดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว
ตอไป. กรรมใดผิดพลั้งและพลาด กรรมนั้นชื่อวาทําไมดี คนทําความชั่ว
อันใดในที่แจงหรือในที่ลับ บัณฑิตทั้งหลายยอมประกาศความชั่วนั้นวา
ทําชั่วเพราะเหตุนั้น กรรมนั่นจึงเรียกวา ทุกกฏ.
วิเคราะหทุพภาสิต
[๑๐๔๓] คําใดที่เรากลาวไววาทุพภาสิตดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว
ตอไป. บทใดอันภิกษุกลาวไมดีพูดไมดีและเศราหมอง วิญูชนทั้งหลาย
ยอมติเตียนบทใด เพราะเหตุนั้น บทนั้น จึงเรียกวา ทุพภาสิต.
วิเคราะหเสขิยะ
[๑๐๔๔] คําใดที่เรากลาวไววาเสขิยะดังนี้ ทานจงฟงคํานั้น ดังจะกลาว
ตอไป. ขอนี้เปนเบื้องตน เปนขอประพฤติ เปนทางและเปนขอระวัง
คือสํารวม ของพระเสขะผูศึกษาอยู ผูดําเนินไปตามทางตรง สิกขาทั้งหลาย
เชนดวยสิกขานั้นไมมี เพราะเหตุนั้น สิกขานั้นจึงเรียกวา เสขิยะ.
อุปมาอาบัติและอนาบัติ
เรือนคืออาบัติอันภิกษุปดไวยอมรั่ว เรือนคืออาบัติอันภิกษุเปดแลว
ยอมไมรั่ว เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงเปดเผยอาบัติที่ปดไว เมื่อเปนอยางนั้น
เรือนคืออาบัตินั้น ยอมไมรั่ว. ปาใหญเปนที่พึ่งของหมูมฤค อากาศ

เปนทางไปของหมูปกษี ความเสื่อมเปนคติของธรรมทั้งหลาย นิพพาน
เปนภูมิที่ไปของพระอรหันต.
คาถาสังคณิกะ จบ
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๑๐๔๕] สิกขาบทที่ทรงบัญญัติใน ๗ พระนคร ๑ วิบัติ ๔ อยาง ๑
สิกขาบทของภิกษุและของภิกษุณีทั่วไป ๑ ไมทั่วไป ๑ นี้เปนถอยคําที่รวม
ไวดวยคาถา เพื่ออนุเคราะหพระศาสนา.
หัวขอประจําเรือ่ ง จบ
---------------อธิกรณเภท
วาดวยอธิกรณ ๔ อยางเปนตน
[๑๐๔๖] อธิกรณมี ๔ อยาง คือ วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑
กิจจาธิกรณ ๑ นี้อธิกรณ ๔.
ถามวาการฟนอธิกรณ ๔ นี้ มีเทาไร?
ตอบวา การฟนอธิกรณ ๔ นี้มี ๑๐ คือ ฟนวิวาทาธิกรณมี ๒ ฟนอนุวาทาธิกรณมี ๔
ฟนอาปตตาธิกรณมี ๓ ฟนกิจจาธิกรณมี ๑ การฟนอธิกรณ ๔ นี้ รวมมี ๑๐.
ถ. เมื่อฟนวิวาทาธิกรณ ยอมฟนสมถะเทาไร? เมื่อฟนอนุวาทาธิกรณ ยอมฟน
สมถะเทาไร? เมื่อฟนอาปตตาธิกรณ ยอมฟนสมถะเทาไร? เมื่อฟนกิจจาธิกรณ ยอมฟนสมถะ
เทาไร?
ต. เมื่อฟนวิวาทาธิกรณ ยอมฟนสมถะ ๒ อยาง เมื่อฟนอนุวาทาธิกรณ ยอมฟน
สมถะ ๔ อยาง เมื่อฟนอาปตตาธิกรณ ยอมฟนสมถะ ๓ อยาง เมื่อฟนกิจจาธิกรณ ยอมฟน
สมถะอยางเดียว.
วาดวยฟนอธิกรณเปนตน
[๑๐๔๗] ถามวา การฟนมีเทาไร? ดวยอาการเทาไร จึงนับวาฟน? บุคคลประกอบ
ดวยองคเทาไร ชื่อวาฟนอธิกรณ? บุคคลกี่พวก เมื่อฟนอธิกรณตองอาบัติ?
ตอบวา การฟนมี ๑๒ ดวยอาการ ๑๐ จึงนับวาฟน บุคคลประกอบดวยองค ๔ ชื่อวา
ฟนอธิกรณ บุคคล ๔ จําพวก เมื่อฟนอธิกรณตองอาบัติ.
การฟน ๑๒ อยาง เปนไฉน? คือ ฟนกรรมที่ยังไมไดทํา ๑ กรรมที่ทําแลวไมดี ๑
กรรมที่ตองทําใหม ๑ กรรมที่ยังทําไมเสร็จ ๑ กรรมที่ทําเสร็จแลวไมดี ๑ กรรมที่ตองทําอีก ๑
กรรมที่ยังไมไดวินิจฉัย ๑ กรรมที่วินิจฉัยไมถูกตอง ๑ กรรมที่ตองวินิจฉัยใหม ๑ กรรมที่ยังไม
ระงับ ๑ กรรมที่ระงับแลวไมดี ๑ กรรมที่ตองระงับใหม ๑ นี้การฟน ๑๒ อยาง.
ดวยอาการ ๑๐ อยาง เปนไฉน จึงนับวาฟน? คือ ฟนอธิกรณซึ่งเกิดในที่นั้น ๑
ฟนอธิกรณซึ่งเกิดในที่นั้นแตระงับแลว ๑ ฟนอธิกรณในระหวางทาง ๑ ฟนอธิกรณซึ่งไปแลว

ในระหวางทาง ๑ ฟนอธิกรณซึ่งไปแลวในที่นั้น ๑ ฟนอธิกรณซึ่งไปแลวในที่นั้นแตระงับแลว ๑
ฟนสติวินัย ๑ ฟนอมูฬหวินัย ๑ ฟนตัสสปาปยสิกา ๑ ฟนติณวัตถารกะ ๑ ดวยอาการ ๑๐ นี้
จึงนับวาฟน.
บุคคลประกอบดวยองค ๔ เปนไฉน? ชื่อวาฟนอธิกรณ คือ บุคคลถึงฉันทาคติฟน
อธิกรณ ๑ ถึงโทสาคติฟนอธิกรณ ๑ ถึงโมหาคติฟนอธิกรณ ๑ ถึงภยาคติฟนอธิกรณ ๑ บุคคล
ประกอบดวยองค ๔ นี้ ชื่อวาฟนอธิกรณ.
บุคคล ๔ จําพวกเปนไฉน เมื่อฟนอธิกรณตองอาบัติ? คือ
ภิกษุผูอุปสมบทในวันนั้น ฟน ตองอาบัติปาจิตตียที่ฟน,
ภิกษุอาคันตุกะ ฟน ตองอาบัติปาจิตตียที่ฟน.
ภิกษุผูทํา ฟน ตองอาบัติปาจิตตียที่ฟน.
ภิกษุผูใหฉันทะ ฟน ตองอาบัติปาจิตตียที่ฟน.
รวมบุคคล ๔ จําพวกฟนอธิกรณตองอาบัติ.
วาดวยนิทานแหงอธิกรณ ๔ เปนตน
[๑๐๔๘] ถามวา วิวาทาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไร
เปนชาติ? มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
อนุวาทาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
อาปตตาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
กิจจาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ตอบวา วิวาทาธิกรณ มีวิวาทเปนนิทาน มีวิวาทเปนสมุทัย มีวิวาทเปนชาติ มีวิวาท
เปนแดนเกิดกอน มีวิวาทเปนองค มีววิ าทเปนสมุฏฐาน.
อนุวาทาธิกรณ มีอนุวาทเปนนิทาน มีอนุวาทเปนสมุทัย มีอนุวาทเปนชาติ มีอนุวาท
เปนแดนเกิดกอน มีอนุวาทเปนองค มีอนุวาทเปนสมุฏฐาน.
อาปตตาธิกรณ มีอาบัติเปนนิทาน มีอาบัติเปนสมุทัย มีอาบัติเปนชาติ มีอาบัติเปน
แดนเกิดกอน มีอาบัติเปนองค มีอาบัติเปนสมุฏฐาน.
กิจจาธิกรณ มีกิจเปนนิทาน มีกิจเปนสมุทัย มีกิจเปนชาติ มีกิจเปนแดนเกิดกอน
มีกิจเปนองค มีกิจเปนสมุฏฐาน.
ถ. วิวาทาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
อนุวาทาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
อาปตตาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร

เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
กิจจาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ต. วิวาทาธิกรณ มีเหตุเปนนิทาน, มีเหตุเปนสมุทัย, มีเหตุเปนชาติ, มีเหตุเปน
แดนเกิดกอน, มีเหตุเปนองค, มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
อนุวาทาธิกรณ มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดน
เกิดกอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
อาปตตาธิกรณ มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดน
เกิดกอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
กิจจาธิกรณ มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดนเกิด
กอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
ถ. วิวาทาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มี
อะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
อนุวาทาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
อาปตตาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
กิจจาธิกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ต. วิวาทาธิกรณ มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัย
เปนแดนกอนเกิด มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
อนุวาทาธิกรณ มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัย
เปนแดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
อาปตตาธิกรณ มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
กิจจาธิกรณ มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปนแดน
เกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
วาดวยมูลอธิกรณเปนตน
[๑๐๔๙] ถามวา อธิกรณ ๔ มีมูลเทาไร? มีสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา อธิกรณ ๔ มีมูล ๓๓ มีสมุฏฐาน ๓๓.
ถ. อธิกรณ ๔ มีมูล ๓๓ เปนไฉน?
ต. วิวาทาธิกรณ มีมูล ๑๒ อนุวาทาธิกรณ มีมูล ๑๔ อาปตตาธิกรณมีมูล ๖
กิจจาธิกรณ มีมูล ๑ คือ สงฆ.
รวมอธิกรณ ๔ มีมูล ๓๓.

ถ. อธิกรณ ๔ มีสมุฏฐาน ๓๓ เปนไฉน?
ต. วิวาทาธิกรณมีเรื่องทําความแตกกัน ๑๘ เปนสมุฏฐาน อนุวาทาธิกรณมีวิบัติ
๔ เปนสมุฏฐาน อาปตตาธิกรณมีกองอาบัติ ๗ เปนสมุฏฐาน กิจจาธิกรณมีกรรม ๔ เปน
สมุฏฐาน รวมอธิกรณ ๔ มีสมุฏฐาน ๓๓.
วาดวยวิวาทาธิกรณเปนอาบัติหรือมิใชอาบัติเปนตน
[๑๐๕๐] ถามวา วิวาทาธิกรณ เปนอาบัติ หรือมิใชอาบัติ?
ตอบวา วิวาทาธิกรณ มิใชอาบัติ.
ถ. ก็เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ หรือ?
ต. ถูกแลว เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ.
ถ. เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ต. เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ ๒ ตัว คือ ดาอุปสัมบัน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ๑ ดาอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ
๒ ตัวนี้.
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติอะไร บรรดาวิบตั ิ ๔? เปนอธิกรณอะไร บรรดา
อธิกรณ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ ระงับดวยอธิกรณเทาไร ในฐานะเทาไร? ดวยสมถะเทาไร?
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๑ บรรดาวิบัติ ๔ คือ อาจารวิบัติ เปนอาปตตาธิกรณ
บรรดาอธิกรณ ๔ สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๒ บรรดากองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติ
ปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ ระงับดวย
อธิกรณ ๑ คือ กิจจาธิกรณ ระงับใน ๓ ฐานะ คือ ทามกลางสงฆ ๑ ทามกลางคณะ ๑
สํานักบุคคล ๑ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางที
ดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
วาดวยอนุวาทาธิกรณเปนอาบัติหรือมิใชอาบัติเปนตน
[๑๐๕๑] ถามวา อนุวาทาธิกรณ เปนอาบัติหรือมิใชอาบัติ?
ตอบวา อนุวาทาธิกรณ มิใชอาบัติ.
ถ. ก็เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ หรือ?
ต. ถูกแลว เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ.
ถ. เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ต. เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ ๓ ตัว คือ ตามกําจัดภิกษุดวย
ธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันไมมีมูล ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตามกําจัดดวยสังฆาทิเสสอันไมมีมูล
ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ตามกําจัดดวยอาจารวิบตั ิไมมีมูลตองอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะอนุวาธาธิกรณ
เปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ ๓ ตัวนี้.
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา
อธิกรณ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร

บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ระงับดวยอธิกรณเทาไร? ในฐานะเทาไร? ดวยสมถะเทาไร?
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ อยาง บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ
บางทีเปนอาจารวิบัติ. เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔, สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๓ บรรดา
กองอาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกอง
อาบัติทุกกฏ, เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖, อาบัติหนักระงับดวยอธิกรณ ๑ คือ
กิจจาธิกรณ ระงับในฐานะ ๑ คือ ทามกลางสงฆ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย ๑
ปฏิญญาตกรณะ ๑ อาบัติเบาระงับดวยอธิกรณ ๑ คือกิจจาธิกรณ ระงับใน ๓ ฐานะ คือ ทาม
กลางสงฆ ๑ ทามกลางคณะ ๑ สํานักบุคคล ๑ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ บางทีดวยสัมมุขาวินยั ๑
ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินยั กับติณวัตถารกะ ๑.
วาดวยอาปตตาธิกรณเปนอาบัติหรือมิใชอาบัติเปนตน
[๑๐๕๒] ถามวา อาปตตาธิกรณ เปนอาบัติหรือมิใชอาบัติ?
ตอบวา อาปตตาธิกรณ มิใชอาบัติ.
ถ. ก็เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ หรือ?
ต. ถูกแลว เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ.
ถ. เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ต. เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ ๔ ตัว คือ ภิกษุณีรูอยู ปกปด
ปาราชิกธรรมอันภิกษุณีตองแลว ตองอาบัติปาราชิก ๑ สงสัยปกปดไวตองอาบัติถุลลัจจัย ๑ ภิกษุ
ปกปดอาบัติสังฆาทิเสส ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ ปกปดอาจารวิบัติ ตองอาบัติทุกกฏ ๑ เพราะ
อาปตตาธิกรณเปนปจจัย ตองอาบัติ ๔ ตัวนี้.
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา
อธิกรณ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ระงับดวยอธิกรณเทาไร? ในฐานะเทาไร? ดวยสมถะเทาไร?
ต. อาบัติเหลานั้น จัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปน
อาจารวิบัติ, เปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔, สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๔ บรรดากองอาบัติ
๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย
บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ, เกิดดวยสมุฏฐาน ๑ บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖ คือ เกิดแตกาย
วาจา และจิต, อาบัติที่ไมมีสวนเหลือ ระงับดวยอธิกรณอะไรไมได ระงับในฐานะอะไรไมได
ระงับดวยสมถะอะไรไมได, อาบัติเบา ระงับดวยอธิกรณ ๑ คือ กิจจาธิกรณ, ระงับในฐานะ
๓ คือ ทามกลางสงฆ ๑ ทามกลางคณะ ๑ สํานักบุคคล ๑ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ บางทีดวย
สัมมุขาวินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินยั กับติณวัตถารกะ ๑.
วาดวยกิจจาธิกรณเปนอาบัติหรือมิใชอาบัติเปนตน
[๑๐๕๓] ถามวา กิจจาธิกรณ เปนอาบัติหรือมิใชอาบัติ?
ตอบวา กิจจาธิกรณ มิใชอาบัติ.
ถ. ก็เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ หรือ?

ต. ถูกแลว เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ.
ถ. เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติเทาไร?
ต. เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย ภิกษุตองอาบัติ ๕ ตัว คือ ภิกษุณีที่ประพฤติตาม
ภิกษุผูถูกยกวัตร ไมสละเพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ จบญัตติเปนทุกกฏ ๑ จบกรรมวาจา
สองครั้ง เปนถุลลัจจัย ๑ จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติปาราชิก ๑ ภิกษุประพฤติตามภิกษุ
ผูทําลายสงฆ ไมสละเพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ภิกษุไมสละทิฏฐิ
ลามกเพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ ตองอาบัติปาจิตตีย ๑ เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย ตอง
อาบัติ ๕ ตัวนี้.
ถ. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติเทาไร บรรดาวิบัติ ๔? จัดเปนอธิกรณอะไร บรรดา
อธิกรณ ๔? สงเคราะหดวยกองอาบัติเทาไร บรรดากองอาบัติ ๗? เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร
บรรดาสมุฏฐานอาบัติ ๖? ระงับดวยอธิกรณเทาไร? ในฐานะเทาไร? ดวยสมถะเทาไร?
ต. อาบัติเหลานั้นจัดเปนวิบัติ ๒ บรรดาวิบัติ ๔ คือ บางทีเปนศีลวิบัติ บางทีเปน
อาจารวิบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ บรรดาอธิกรณ ๔ สงเคราะหดวยกองอาบัติ ๕ บรรดากอง
อาบัติ ๗ คือ บางทีดวยกองอาบัติปาราชิก บางทีดวยกองอาบัติสังฆาทิเสส บางทีดวยกองอาบัติ
ถุลลัจจัย บางทีดวยกองอาบัติปาจิตตีย บางทีดวยกองอาบัติทุกกฏ เกิดดวยสมุฏฐาน ๑ บรรดา
สมุฏฐานอาบัติ ๖ คือเกิดแตกาย วาจา และจิต อาบัติที่ไมมีสวนเหลือ ระงับดวยอธิกรณอะไร
ไมได ระงับในฐานะอะไรไมได ระงับดวยสมถะอะไรไมได อาบัติหนัก ระงับดวยอธิกรณ ๑
คือ กิจจาธิกรณ ระงับในฐานะ ๑ คือ ทามกลางสงฆ ระงับดวยสมถะ ๒ คือ สัมมุขาวินัย
๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ อาบัติเบา ระงับดวยอธิกรณ ๑ คือ กิจจาธิกรณ ระงับใน ๓ ฐานะ คือ
ทามกลางสงฆ ๑ ทามกลางคณะ ๑ สํานักบุคคล ๑ ระงับดวยสมถะ ๓ คือ บางทีดวยสัมมุขา
วินัย ๑ ดวยปฏิญญาตกรณะ ๑ บางทีดวยสัมมุขาวินัยกับติณวัตถารกะ ๑.
อธิบายวิวาทาธิกรณ
[๑๐๕๔] ถามวา วิวาทาธิกรณ มีอนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ไหม?
ตอบวา วิวาทาธิกรณ ไมมีอนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ แตเพราะ
วิวาทาธิกรณเปนปจจัย อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ ยอมมีได. เปรียบเหมือน
อะไร. เปรียบเหมือน ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ วิวาทกันวา
นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม
นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินัย
นี้พระตถาคตตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตไมไดตรัสภาษิตไว
นี้พระตถาคตทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา
นี้พระตถาคตทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติไว
นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ
นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนัก
นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได

นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท การกลาวตางกัน การ
กลาวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุม ความหมายมั่นในเรื่องนั้น อันใด นี้ เรียกวา
วิวาทาธิกรณ. สงฆวิวาทกันในวิวาทาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ. เมื่อวิวาทกัน ยอมโจท
จัดเปนอนุวาทาธิกรณ. เมื่อโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัติ
นั้น จัดเปนกิจจาธิกรณ. เพราะวิวาทาธิกรณเปนปจจัย อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจา*ธิกรณ ยอมมีอยางนี้.
อธิบายอนุวาทาธิกรณ
[๑๐๕๕] ถามวา อนุวาทาธิกรณ มีอาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ ไหม?
ตอบวา อนุวาทาธิกรณ ไมมีอาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ. แตเพราะ
อนุวาทาธิกรณเปนปจจัย อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ ยอมมีได. เปรียบเหมือน
อะไร. เปรียบเหมือนภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ โจทภิกษุดวยศีลวิบตั ิ อาจารวิบัติ ทิฏฐิ
วิบัติ หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง ความเปนผูคลอยตาม
การทําความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกําลังให ในเรื่องนั้น อันใด นี้ เรียกวาอนุวาทาธิกรณ.
สงฆยอมวิวาทกันในอนุวาทาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ. เมื่อวิวาท ยอมโจท จัด
เปนอนุวาทาธิกรณ. เมื่อโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น
จัดเปนกิจจาธิกรณ. เพราะอนุวาทาธิกรณเปนปจจัย อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ
ยอมมีอยางนี้.
อธิบายอาปตตาธิกรณ
[๑๐๕๖] ถามวา อาปตตาธิกรณ มีกิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ ไหม?
ตอบวา อาปตตาธิกรณ ไมมีกิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ. แตเพราะ
อาปตตาธิกรณเปนปจจัย กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ ยอมมีได. เปรียบเหมือน
อะไร? เปรียบเหมือน กองอาบัติทั้ง ๕ ชื่ออาปตตาธิกรณ กองอาบัติทั้ง ๗ ชื่ออาปตตาธิกรณ
นี้เรียกวา อาปตตาธิกรณ.
สงฆยอมวิวาทกันในอาปตตาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ. เมื่อวิวาทยอมโจท จัดเปน
อนุวาทาธิกรณ. เมื่อโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น
จัดเปนกิจจาธิกรณ. เพราะอาปตตาธิกรณเปนปจจัย กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ
ยอมมีอยางนี้.
อธิบายกิจจาธิกรณ
[๑๐๕๗] ถามวา กิจจาธิกรณ มีวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ ไหม?
ตอบวา กิจจาธิกรณ ไมมีวิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ. แตเพราะ
กิจจาธิกรณเปนปจจัย วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ ยอมมีได. เปรียบเหมือน
อะไร? เปรียบเหมือนความมีแหงกิจ ความมีแหงกรณียะสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติ*กรรม ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้เรียกวากิจจาธิกรณ.

สงฆยอมวิวาทกันในกิจจาธิกรณ จัดเปนวิวาทาธิกรณ. เมื่อวิวาท ยอมโจท จัดเปน
อนุวาทาธิกรณ. เมื่อโจท ยอมตองอาบัติ จัดเปนอาปตตาธิกรณ. สงฆทํากรรมตามอาบัตินั้น
จัดเปนกิจจาธิกรณ. เพราะกิจจาธิกรณเปนปจจัย วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ
ยอมมีอยางนี้.
อธิบายสมถะ
[๑๐๕๘] สติวินัยมีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด สติวินัยมี
ในที่นั้น. อมูฬหวินัยมีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด อมูฬหวินัยมีในที่
นั้น. ปฏิญญาตกรณะมีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด ปฏิญญาตกรณะมี
ในที่นั้น. เยภุยยสิกามีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด เยภุยยสิกามีในที่
นั้น. ตัสสปาปยสิกามีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด ตัสสปาปยสิกามี
ในที่นั้น, ติณวัตถารกะมีในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด ติณวัตถารกะมี
ในที่นั้น.
อธิกรณระงับ
[๑๐๕๙] สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับสติวินัย สมัยนั้น สติวินัยมี
ในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด สติวินัยมีในที่นั้น แตในที่นั้น ไมมี
อมูฬหวินยั ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา และติณวัตถารกะ.
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับอมูฬหวินัย ...
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับปฏิญญาตกรณะ ...
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับเยภุยยสิกา ...
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับตัสสปาปยสิกา ...
สมัยใด อธิกรณระงับดวยสัมมุขาวินัย กับติณวัตถารกะ สมัยนั้น ติณวัตถารกะมี
ในที่ใด สัมมุขาวินัยมีในที่นั้น สัมมุขาวินัยมีในที่ใด ติณวัตถารกะ มีในที่นั้น แตในที่นั้นไม
มีสติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา และตัสสปาปยสิกา.
วาดวยสมถะรวมกัน
[๑๐๖๐] ถามวา ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินัยก็ดี รวมกันหรือแยก
กัน และนักปราชญ พึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ ทําใหตางกัน หรือ?
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหวินัยก็ดี ...
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี ...
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยภุยยสิกาก็ดี ...
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปยสิกาก็ดี ...
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะก็ดี รวมกันหรือแยกกัน และนัก
ปราชญ พึงไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานีท้ ําใหตางกัน หรือ?
ตอบวา ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินัยก็ดี รวมกันไมแยกกัน และ
นักปราชญไมไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ ทําใหตางกัน.

ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหวินัยก็ดี ...
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี ...
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยภุยยสิกาก็ดี ...
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปยสิกาก็ดี ...
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะก็ดี รวมกันไมแยกกัน และ
นักปราชญไมไดเพื่อยักยายบัญญัติธรรมเหลานี้ ทําใหตางกัน.
วาดวยนิทานเปนตนแหงสมถะ ๗
[๑๐๖๑] ถามวา สัมมุขาวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปน
ชาติ? มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
สติวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
อมูฬหวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
เยภุยยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ตัสสปาปยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มี
อะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ติณวัตถารกะ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ตอบวา สัมมุขาวินัย มีนิทานเปนนิทาน. มีนิทานเปนสมุทัย. มีนิทานเปนชาติ.
มีนิทานเปนแดนเกิดกอน. มีนิทานเปนองค. มีนิทานเปนสมุฏฐาน.
สติวินัย มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทานเปนแดน
เกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.
อมูฬหวินัย มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทานเปน
แดนเกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.
ปฏิญญาตกรณะ มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทาน
เปนแดนเกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.
เยภุยยสิกา มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทานเปน
แดนเกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.
ตัสสปาปยสิกา มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทาน
เปนแดนเกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.
ติณวัตถารกะ มีนิทานเปนนิทาน มีนิทานเปนสมุทัย มีนิทานเปนชาติ มีนิทานเปน

แดนเกิดกอน มีนิทานเปนองค มีนิทานเปนสมุฏฐาน.
ถ. สัมมุขาวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มี
อะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
สติวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
อมูฬหวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
เยภุยยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ตัสสปาปยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ติณวัตถารกะ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ต. สัมมุขาวินัย มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดน
เกิดกอน มีเหตุเปนองค มีเหตุสมุฏฐาน.
สติวินัย มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดนเกิดกอน
มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
อมูฬหวินัย มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดนเกิด
กอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
ปฏิญญาตกรณะ มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดน
เกิดกอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
เยภุยยสิกา มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดนเกิด
กอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
ตัสสปาปยสิกา มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดน
เกิดกอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
ติณวัตถารกะ มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดน
เกิดกอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
ถ. สัมมุขาวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
สติวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
อมูฬหวินัย มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน

แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ปฏิญญาตกรณะ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
เยภุยยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ตัสสปาปยสิกา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ติณวัตถารกะ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ต. สัมมุขาวินัย มีปจจัยเปนนิทาน. มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัย
เปนแดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
สติวินัย มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปนแดน
เกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
อมูฬหวินัย มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
ปฏิญญาตกรณะ มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัย
เปนแดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
เยภุยยสิกา มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปนแดน
เกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
ตัสสปาปยสิกา มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
ติณวัตถารกะ มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
วาดวยมูลและสมุฏฐานแหงสมถะ
[๑๐๖๒] ถามวา สมถะ ๗ มีมูลเทาไร? มีสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา สมถะ ๗ มีมูล ๒๖ มีสมุฏฐาน ๓๖.
ถ. สมถะ ๗ มีมูล ๒๖ อะไรบาง?
ต. สัมมุขาวินัยมีมูล ๔ คือ ความพรอมหนาสงฆ ๑ ความพรอมหนาธรรม ๑ ความ
พรอมหนาวินยั ๑ ความพรอมหนาบุคคล ๑.
สติวินัยมีมูล ๔ อมูฬหวินยั มีมูล ๔ ปฏิญญาตกรณะมีมูล ๒ คือ ผูแสดง ๑ ผูรับ
แสดง ๑ เยภุยยสิกามีมูล ๔ ตัสสปาปยสิกามีมูล ๔ ติณวัตถารกะมีมูล ๔ คือ ความพรอม
หนาสงฆ ๑ ความพรอมหนาธรรม ๑ ความพรอมหนาวินัย ๑ ความพรอมหนาบุคคล ๑.
สมถะ ๗ มีมูลรวม ๒๖.
ถ. สมถะ ๗ มีสมุฏฐาน ๓๖ อะไรบาง?

ต. การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิรยิ าที่ยินยอม ไมคัดคาน
กรรม คือ สติวนิ ัย.
การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาที่ยินยอม ไมคัดคาน
กรรม คือ อมูฬหวินัย.
การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาที่ยินยอม ไมคัดคาน
กรรม คือ ปฏิญญาตกรณะ.
การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาที่ยินยอม ไมคัดคาน
กรรม คือ เยภุยยสิกา.
การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาที่ยินยอม ไมคัดคาน
กรรม คือ ตัสสปาปยสิกา.
การประกอบ การกระทํา การเขาถึงเอง การขอรอง กิริยาที่ยินยอม ไมคัดคาน
กรรม คือ ติณวัตถารกะ.
สมถะ ๗ มีสมุฏฐานรวม ๓๖.
วาดวยอรรถตางกันเปนตน
[๑๐๖๓] ถามวา ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินัยก็ดี มีอรรถตางกัน
มีพยัญชนะตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหวินัยก็ดี มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะ
ตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะ
ตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยภุยยสิกาก็ดี มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกัน
หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปยสิกาก็ดี มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะ
ตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะก็ดี มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะ
ตางกัน หรือมีอรรถอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ?
ตอบวา ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี สติวินัยก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี อมูฬหวินัยก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ปฏิญญาตกรณะก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี เยภุยยสิกาก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ตัสสปาปยสิกาก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.
ธรรมเหลานี้ คือ สัมมุขาวินัยก็ดี ติณวัตถารกะก็ดี มีอรรถและพยัญชนะตางกัน.
วาดวยวิวาทาธิกรณ
[๑๐๖๔] วิวาทเปนวิวาทาธิกรณ วิวาทไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนวิวาท เปน

อธิกรณดวย เปนวิวาทดวย บางทีวิวาทเปนวิวาทาธิกรณ บางทีวิวาทไมเปนอธิกรณ บางที
อธิกรณไมเปนวิวาท บางทีเปนอธิกรณดวย เปนวิวาทดวย.
ในขอเหลานั้น อยางไร วิวาทเปนวิวาทาธิกรณ?
ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ วิวาทกันวา
นี้เปนธรรม นี้ไมเปนธรรม
นี้เปนวินัย นี้ไมเปนวินัย
นี้พระตถาคตตรัสภาษิตไว นี้พระตถาคตไมไดตรัสภาษิตไว
นี้พระตถาคตทรงประพฤติมา นี้พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา
นี้พระตถาคตทรงบัญญัติไว นี้พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติไว
นี้เปนอาบัติ นี้ไมเปนอาบัติ
นี้เปนอาบัติเบา นี้เปนอาบัติหนัก
นี้เปนอาบัติมีสวนเหลือ นี้เปนอาบัติหาสวนเหลือมิได
นี้เปนอาบัติชั่วหยาบ นี้เปนอาบัติไมชั่วหยาบ
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท การกลาวตางกัน การ
กลาวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกลัดกลุมใจ ความหมายมั่นในเรื่องนัน้ อันใด นี้วิวาท
เปนวิวาทาธิกรณ
ในขอเหลานั้น อยางไร วิวาท ไมเปนอธิกรณ
มารดาทะเลาะกับบุตรบาง บุตรทะเลาะกับมารดาบาง
บิดาทะเลาะกับบุตรบาง บุตรทะเลาะกับบิดาบาง
พี่ชายทะเลาะกับนองชายบาง พี่ชายทะเลาะกับนองหญิงบาง
นองหญิงทะเลาะกับพี่ชายบาง เพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบาง
นี้วิวาท ไมเปนอธิกรณ
ในขอเหลานั้น อยางไร อธิกรณ ไมเปนวิวาท
อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ นี้อธิกรณไมเปนวิวาท.
ในขอเหลานั้น อยางไร เปนอธิกรณดวย เปนวิวาทดวย วิวาทาธิกรณ เปนอธิกรณ
ดวย เปนวิวาทดวย.
วาดวยอนุวาทาธิกรณ
[๑๐๖๕] การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ การโจทไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนการโจท
เปนอธิกรณดวย เปนการโจทดวย บางทีการโจทเปนอนุวาทาธิกรณ บางทีการโจทไมเปน
อธิกรณ บางทีอธิกรณไมเปนการโจท บางทีเปนอธิกรณดวยเปนการโจทดวย.
ในขอเหลานั้น อยางไร การโจทเปนอนุวาทาธิกรณ?
ภิกษุทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้ ยอมโจทภิกษุ ดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ
หรืออาชีววิบัติ การโจท การกลาวหา การฟองรอง การประทวง ความเปนผูคลอยตาม การทํา
ความอุตสาหะโจท การตามเพิ่มกําลังให ในเรื่องนั้น อันใด นี้การโจท เปนอนุวาทาธิกรณ.

ในขอเหลานั้น อยางไร การโจท ไมเปนอธิกรณ?
มารดาฟองบุตรบาง บุตรฟองมารดาบาง บิดาฟองบุตรบาง บุตรฟองบิดาบาง พี่ชาย
ฟองนองชายบาง พี่ชายฟองนองหญิงบาง นองหญิงฟองพี่ชายบาง เพื่อนฟองเพื่อนบาง นี้การ
โจทไมเปนอธิกรณ
ในขอเหลานั้น อยางไร อธิกรณไมเปนการโจท?
อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ นี้อธิกรณไมเปนการโจท.
ในขอเหลานั้น อยางไร เปนอธิกรณดวย เปนการโจทดวย? อนุวาทาธิกรณ เปน
อธิกรณดวย เปนการโจทดวย.
วาดวยอาปตตาธิกรณ
[๑๐๖๖] อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ อาบัติไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนอาบัติ เปน
อธิกรณดวย เปนอาบัติดวย บางทีอาบัติเปนอาปตตาธิกรณ บางทีอาบัติไมเปนอธิกรณ บางที
อธิกรณไมเปนอาบัติ บางทีเปนอธิกรณดวยเปนอาบัติดวย.
ในขอเหลานั้น อยางไร อาบัติเปนอาปตตาธิกรณ?
กองอาบัติทั้ง ๕ เปนอาปตตาธิกรณ กองอาบัติทั้ง ๗ เปนอาปตตาธิกรณ นี้อาบัติ
เปนอาปตตาธิกรณ.
ในขอเหลานั้น อยางไร อาบัติไมเปนอธิกรณ?
โสดาบัติ สมาบัติ นี้อาบัติไมเปนอธิกรณ.
ในขอเหลานั้น อยางไร อธิกรณไมเปนอาบัติ?
กิจจาธิกรณ วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ นี้อธิกรณไมเปนอาบัติ.
ในขอเหลานั้น อยางไร เปนอธิกรณดวย เปนอาบัติดวย? อาปตตาธิกรณ เปน
อธิกรณดวย เปนอาบัติดว ย.
วาดวยกิจจาธิกรณ
[๑๐๖๗] กิจเปนกิจจาธิกรณ กิจไมเปนอธิกรณ อธิกรณไมเปนกิจ เปนกิจดวย
เปนอธิกรณดวย บางทีกิจเปนกิจจาธิกรณ บางทีกิจไมเปนอธิกรณ บางทีอธิกรณไมเปนกิจ
บางทีเปนอธิกรณดวย เปนกิจดวย.
ในขอเหลานั้น อยางไร กิจเปนกิจจาธิกรณ?
ความมีแหงกิจ ความมีแหงกรณียะของสงฆอันใด คือ อปโลกนกรรม ญัตติกรรม
ญัตติทุติยกรรม ญัตติจตุตถกรรม นี้กิจเปนกิจจาธิกรณ.
ในขอเหลานั้น อยางไร กิจไมเปนอธิกรณ?
กิจที่พึงทําแกพระอาจารย กิจที่พึงทําแกพระอุปชฌาย กิจที่พึงทําแกภิกษุปูนอุปชฌาย
กิจที่พึงทําแกภิกษุปูนอาจารย นี้กิจไมเปนอธิกรณ.
ในขอเหลานั้น อยางไร อธิกรณไมเปนกิจ?
วิวาทาธิกรณ อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ นี้อธิกรณไมเปนกิจ.
ในขอเหลานั้น อยางไร เปนอธิกรณดวย เปนกิจดวย?

กิจจาธิกรณ เปนอธิกรณดวย เปนกิจดวย.
อธิกรณเภท จบ
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๑๐๖๘] อธิกรณ ๑ การฟน ๑ อาการ ๑ บุคคล ๑ นิทาน ๑ เหตุ ๑ ปจจัย ๑
มูล ๑ สมุฏฐาน ๑ เปนอาบัติ ๑ มีอธิกรณ ๑ ในที่ใด ๑ แยกกัน ๑ นิทาน ๑ เหตุ ๑
ปจจัย ๑ มูล ๑ สมุฏฐาน ๑ พยัญชนะ ๑ วิวาท ๑ อธิกรณ ๑ ตามที่กลาวนี้ จัดลงในประเภท
อธิกรณ ดวยประการฉะนี้แล.
หัวขอประจําเรือ่ ง จบ
---------------คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง
เรื่องโจทเปนตน
[๑๐๖๙] ทานพระอุบาลีทูลถามวา การโจทเพื่อประสงคอะไร? การสอบสวน
เพื่อเหตุอะไร? สงฆเพื่อประโยชนอะไร? สวนการลงมติเพื่อเหตุอะไร?
พระผูมีพระภาคตรัสวา การโจทเพื่อประสงคใหระลึกถึงความผิด.
การสอบสวนเพื่อประสงคจะขม สงฆเพื่อประโยชนใหชวยกันพิจารณา
สวนการลงมติ เพื่อใหการวินิจฉัยแตละเรือ่ งเสร็จสิ้นไป.
เธออยาดวนพูด อยาพูดเสียงดุดัน อยายั่วความโกรธ ถาเธอเปน
ผูวินิจฉัยอธิกรณ อยาพูดโดยผลุนผลัน อยากลาวถอยคําชวนวิวาท ไม
กอปรดวยประโยชน วัตรคือการซักถาม อนุโลมแกสิกขาบทอันพระพุทธเจาผูเฉียบแหลม มีพระปญญาทรงวางไว ตรัสไวดีแลว ในพระสูตร
อุภโตวิภังค ในพระวินัย คือ ขันธกะ ในอนุโลม คือ บริวาร ใน
พระบัญญัติ คือ วินัยปฎก และในอนุโลมิกะ คือ มหาประเทศ เธอ
จงพิจารณา วัตรคือการซักถามนั้น อยาใหเสียคติที่เปนไปในสัมปรายภพ
เธอผูใฝหาประโยชนเกื้อกูล จงซักถามถอยคําที่กอปรดวยประโยชน โดย
กาล สํานวนที่กลาวโดยผลุนผลันของจําเลย และโจทก เธออยาพึงเชือ่ ถือ
โจทกฟองวาตองอาบัติ แตจําเลยปฏิเสธวาไมไดตองอาบัติ เธอตอง
สอบสวนทั้งสองฝาย พึงปรับตามคํารับสารภาพ และถอยคําสํานวน คํา
รับสารภาพ เรากลาวไวในหมูภิกษุลัชชี แตขอนั้น ไมมีในหมูภิกษุอลัชชี
อนึ่ง ภิกษุอลัชชีพูดมาก เธอพึงปรับตามถอยคําสํานวน ดังกลาวแลว.
อลัชชีบุคคล
[๑๐๗๐] อุ. อลัชชีเปนคนเชนไร คํารับสารภาพของผูใดฟงไมขึ้น ขา
พระพุทธเจาทูลถามพระองคถึงขอนั้น คนเชนไร พระองคตรัสเรียกวา
อลัชชีบุคคล?

พ. ผูที่แกลงตองอาบัติ ปกปดอาบัติ และถึงอคติ คนเชนนี้
เราเรียกวา อลัชชีบุคคล.
ลัชชีบุคคล
[๑๐๗๑] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวาคน
เชนนี้ เปนอลัชชีบุคคล แตขาพระพุทธเจาทูลถามพระองคถึงขออื่น คน
เชนไร พระองคตรัสเรียกวา ลัชชีบุคคล?
พ. ผูที่ไมแกลงตองอาบัติ ไมปกปดอาบัติ ไมถึงอคติ คนเชนนี้
เราเรียกวา ลัชชีบุคคล.
บุคคลผูโจทกไมเปนธรรม
[๑๐๗๒] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา คน
เชนนี้ตรัสเรียกวา ลัชชีบุคคล แตขาพระพุทธเจาทูลถามพระองคถึงผูอ ื่น
คนเชนไรตรัสเรียกวา ผูโจทกไมเปนธรรม?
พ. ภิกษุโจทโดยกาลไมควร ๑ โจทดวยเรือ่ งไมเปนจริง ๑ โจท
ดวยคําหยาบ ๑ โจทดวยคําไมประกอบดวยประโยชน ๑ มุงรายโจท ไมมี
เมตตาจิตโจท ๑ คนเชนนี้ เราเรียกวา ผูโจทกไมเปนธรรม.
บุคคลผูโจทกเปนธรรม
[๑๐๗๓] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขา พระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา คน
เชนนี้ตรัสเรียกวา ผูโจทกไมเปนธรรม แตขาพระพุทธเจา ทูลถามพระองค
ถึงขออื่น คนเชนไรตรัสเรียกวาผูโจทกเปนธรรม?
พ. ภิกษุโจทโดยกาล ๑ โจทดวยเรือ่ งจริง ๑ โจทดวยคําสุภาพ
๑ โจทดวยคําประกอบดวยประโยชน ๑ มีเมตตาจิตโจท ไมมุงรายโจท ๑
คนเชนนี้เราเรียกวา ผูโจทกเปนธรรม.
คนโจทกผูโงเขลา
[๑๐๗๔] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา
บุคคลเชนนี้ ตรัสเรียกวา ผูโจทกเปนธรรม แตขาพระพุทธเจา ทูลถาม
พระองคถึงขออื่น คนเชนไร ตรัสเรียกวาโจทกผูเขลา?
พ. บุคคลไมรูคําตนและคําหลัง ๑ ไมฉลาดในคําตนและคําหลัง
๑ ไมรูทางแหงถอยคําอันตอเนื่องกัน ๑ ไมฉลาดตอทางแหงถอยคําอัน
ตอเนื่องกัน ๑ คนเชนนี้เราเรียกวาโจทกผูเขลา.
คนโจทกผูฉลาด
[๑๐๗๕] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา คน
เชนนี้ตรัสเรียกวา โจทกผูเขลา แตขาพระพุทธเจาทูลถามพระองคถึงขออื่น
คนเชนไร ตรัสเรียก โจทกผูฉลาด?
พ. บุคคลรูคําตนและคําหลัง ๑ ฉลาดในคําตนและคําหลัง ๑

รูทางแหงถอยคําอันตอเนื่องกัน ๑ ฉลาดตอทางแหงถอยคําอันตอเนื่องกัน
๑ คนเชนนี้เราเรียกวา โจทกผูฉลาด.
การโจท
[๑๐๗๖] อุ. จริง พระพุทธเจาขา แมขาพระพุทธเจาก็ทราบเกลาวา คน
เชนนี้ ตรัสเรียกวา โจทกผูฉลาด แตขาพระพุทธเจาขอทูลถามพระองค
ถึงขออื่น อยางไร พระองคตรัสวาเรียกวาการโจท?
พ. เพราะเหตุที่โจทดวยศีลวิบัติ ๑ อาจารวิบัติ ๑ ทิฏฐิวิบัติ ๑
และแมดวยอาชีววิบัติ ๑ ฉะนั้น เราจึงเรียกวาการโจท.
คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง จบ
---------------โจทนากัณฑ
ขอซักถามของภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ
[๑๐๗๗] ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงถามโจทกวา ผูมีอายุ ขอที่ทานโจทภิกษุรูปนี้นั้น
โจทเพราะเรื่องอะไร ทานโจทดวยศีลวิบัติ อาจารวิบัติ หรือโจทดวยทิฏฐิวิบัติ? ถาโจทกนั้น
ตอบอยางนี้วา ขาพเจาโจทดวยศีลวิบัติ โจทดวยอาจารวิบัติ หรือวาขาพเจาโจทดวยทิฏฐิวิบัติ.
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทก อยางนี้วา ทานรูศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ หรือ?
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมีอายุ ขาพเจารูศีลวิบัติ รูอาจารวิบัติ รูทิฏฐิวิบัติ. ภิกษุผูวินิจฉัย
อธิกรณพึงซักถามโจทกอยางนี้วา ผูมีอายุ ก็ศีลวิบัติเปนไฉน อาจารวิบัติเปนไฉน ทิฏฐิวิบัติ
เปนไฉน? ถาโจทกตอบอยางนี้วา ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ นี้จัดเปนศีลวิบัติ ถุลลัจจัย
ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต นี้เปนอาจารวิบัติ มิจฉาทิฏฐิ อันตคาหิกทิฏฐิ
นี้เปนทิฏฐิวิบัติ.
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทกอยางนี้วา ผูมีอายุ ขอที่ทานโจทภิกษุรูปนี้
นั้น โจทดวยเรือ่ งที่เห็น ดวยเรือ่ งที่ไดยินไดฟง หรือดวยเรื่องที่รังเกียจ? ถาโจทกตอบอยางนี้
วา ขาพเจาโจทดวยเรือ่ งที่เห็น โจทดวยเรื่องทีไ่ ดยินไดฟง หรือวาขาพเจาโจทดวยเรื่องที่รังเกียจ.
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอที่ทานโจทภิกษุรูปนี้
ดวยเรือ่ งที่เห็นนั้น ทานเห็นอะไร? เห็นอยางไร? เห็นเมื่อไร? เห็นที่ไหน? ทานเห็นภิกษุ
รูปนี้ตองอาบัติปาราชิก หรือทานเห็นภิกษุรูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย
ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ หรือ? ทานอยูที่ไหน? และภิกษุรูปนี้อยูท ี่ไหน? ทานทําอะไรอยู?
ภิกษุรูปนี้ทําอะไรอยู?
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมอี ายุ ขาพเจามิไดโจทภิกษุรูปนีด้ วยเรือ่ งที่เห็น แตวา
ขาพเจาโจทดวยเรื่องที่ไดยินไดฟง. ภิกษุผูวินจิ ฉัยอธิกรณ พึงซักถามอยางนีว้ า ขอที่ทานโจท
ภิกษุรูปนี้ ดวยเรื่องไดยินไดฟง นั้น ทานไดยินไดฟงอะไร? ไดยินไดฟงวาอยางไร? ไดยนิ ได
ฟงเมื่อไร? ทานไดยินไดฟงที่ไหน? ทานไดยินไดฟงวาภิกษุนี้ ตองอาบัติปาราชิก หรือ ทาน
ไดยินไดฟงวาภิกษุนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต

หรือ? ทานไดยินไดฟงตอภิกษุ หรือ ไดยินไดฟงตอภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี
อุบาสก อุบาสิกา พระราชา ราชมหาอํามาตย เดียรถีย สาวกของเดียรถีย หรือ?
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมอี ายุ ขาพเจามิไดโจทภิกษุรูปนีด้ วยเรือ่ งที่ไดยนิ ไดฟง แต
ขาพเจาโจทดวยเรื่องที่รังเกียจ.
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักถามโจทกอยางนี้วา ผูมีอายุ ขอที่ทานโจทภิกษุรูปนี้
ดวยเรือ่ งที่รังเกียจนั้น ทานรังเกียจอะไร? รังเกียจวาอยางไร? รังเกียจเมือ่ ไร? รังเกียจที่ไหน?
ทานรังเกียจวาภิกษุรูปนี้ตองอาบัติปาราชิก หรือทานรังเกียจวาภิกษุรูปนี้ ตองอาบัติสังฆาทิเสส
ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต หรือ? ทานไดยินไดฟงตอภิกษุจึงรังเกียจ
หรือ ทานไดยินไดฟงตอภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา
ราชมหาอํามาตย เดียรถีย สาวกของเดียรถียแ ลวรังเกียจ หรือ?
เปรียบเทียบอธิกรณ
[๑๐๗๘] เรื่องที่เห็นสมดวยเรื่องที่เห็น เรือ่ งที่เห็นเทียบกันไดกับเรื่องที่เห็น
แตบุคคลนั้นไมยอมรับ เพราะอาศัยการเห็นบุคคลนั้น ถูกรังเกียจโดย
ไมมีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทําอุโบสถกับบุคคลนั้น. เรื่องที่ได
ยินไดฟงสมดวยเรือ่ งที่ไดยินไดฟง เรื่องที่ไดยินไดฟงเทียบกันไดกับเรื่อง
ที่ไดยินไดฟง แตบุคคลนั้นไมยอมรับเพราะอาศัยการไดยินไดฟง บุคคล
นั้นถูกรังเกียจโดยไมมีมลู พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทําอุโบสถกับ
บุคคลนั้น. เรื่องที่ไดทราบสมดวยเรือ่ งที่ไดทราบ เรื่องที่ไดทราบเทียบกัน
ไดกับเรื่องที่ไดทราบ แตบุคคลนั้นไมยอมรับเพราะอาศัยการไดทราบ
บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไมมีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทําอุโบสถ
กับบุคคลนั้น เถิด.
วาดวยเบื้องตนของการโจทเปนตน
[๑๐๗๙] ถามวา การโจท มีอะไรเปนเบื้องตน มีอะไรเปนทามกลาง มีอะไรเปน
ที่สุด?
ตอบวา การโจท มีขอโอกาสเปนเบื้องตน มีการทําเปนทามกลาง มีการระงับเปน
ที่สุด.
ถ. การโจท มีมูลเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภมู ิเทาไร? โจทดวยอาการเทาไร?
ต. การโจท มีมูล ๒ มีวัตถุ ๓ มีภูมิ ๕ โจทดวยอาการ ๒ อยาง.
ถ. การโจทมีมูล ๒ เปนไฉน?
ต. การโจท มีมูล ๑ การโจทไมมีมูล ๑ นี้การโจทมีมูล ๒.
ถ. การโจท มีวัตถุ ๓ เปนไฉน?
ต. เรื่องที่เห็น ๑ เรื่องที่ไดยนิ ไดฟง ๑ เรื่องที่รังเกียจ ๑ นี้การโจทมีวัตถุ ๓.
ถ. การโจท มีภูมิ ๕ เปนไฉน?
ต. จักพูดโดยกาลอันควร จักไมพูดโดยกาลไมควร ๑ จักพูดดวยคําจริง จักไมพูด

ดวยคําไมจริง ๑ จักพูดดวยคําสุภาพ จักไมพูดดวยคําหยาบ ๑ จักพูดดวยคําประกอบดวย
ประโยชน จักไมพูดดวยคําไมประกอบดวยประโยชน ๑ จักมีเมตตาจิตพูด จักไมมุงรายพูด ๑
นี้การโจทมีภูมิ ๕.
ถ. โจทดวยอาการ ๒ อยาง เปนไฉน
ต. โจทดวยกายหรือโจทดวยวาจา นี้โจทดวยอาการ ๒ อยาง.
ขอปฏิบัติของโจทกและจําเลยเปนตน
[๑๐๘๐] โจทกควรปฏิบัติอยางไร? จําเลยควรปฏิบัติอยางไร? สงฆควรปฏิบัติ
อยางไร? ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณควรปฏิบัติอยางไร?
ถามวา โจทก ควรปฏิบัติอยางไร?
ตอบวา โจทกพึงตั้งอยูในธรรม ๕ อยางแลวจึงโจทผูอื่น คือ จักพูดโดยกาลอันควร
จักไมพูดโดยกาลไมควร ๑ จักพูดดวยคําจริง จักไมพูดดวยคําไมจริง ๑ จักพูดดวยคําสุภาพ
จักไมพูดดวยคําหยาบ ๑ จักพูดดวยคําประกอบดวยประโยชน จักไมพูดดวยคําไมประกอบดวย
ประโยชน ๑ จักมีเมตตาจิตพูด จักไมมุงรายพูด ๑ โจทกควรปฏิบัติอยางนี้.
ถ. จําเลย ควรปฏิบัติอยางไร?
ต. จําเลย พึงตั้งอยูในธรรม ๒ ประการ คือ ในความสัตย ๑ ในความไมขุนเคือง
๑ จําเลยควรปฏิบัติอยางนี้.
ถ. สงฆ ควรปฏิบัติอยางไร
ต. สงฆพึงรูคําที่เขาประเด็นและไมเขาประเด็น สงฆควรปฏิบัติอยางนี้.
ถ. ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ ควรปฏิบัติอยางไร?
ต. ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงระงับอธิกรณนั้น โดยประการที่อธิกรณนั้น จะระงับ
โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน. ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ ควรปฏิบัติอยางนี้.
วาดวยอุโบสถเปนตน
[๑๐๘๑] ถามวา อุโบสถเพือ่ ประโยชนอะไร? ปวารณาเพื่อเหตุอะไร? ปริวาส
เพื่อประโยชนอะไร? การชักเขาหาอาบัติเดิมเพื่อเหตุอะไร? มานัตเพื่อ
ประโยชนอะไร? อัพภานเพื่อเหตุอะไร?
ตอบวา อุโบสถเพื่อประโยชนแกความพรอมเพรียง. ปวารณา
เพื่อประโยชนแกความหมดจด. ปริวาสเพื่อประโยชนแกมานัต. การชัก
เขาหาอาบัติเดิมเพื่อประโยชนแกนิคคหะ. มานัตเพื่อประโยชนแกอัพภาน.
อัพภานเพื่อประโยชนแกความหมดจด. ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณมีปญญาทราม
โงเขลา และไมมีความเคารพในสิกขา บริภาษพระเถระทั้งหลาย เพราะ
ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ โมหาคติ เปนผูขุดตน กําจัดอินทรียแ ลว
เพราะกายแตกยอมเขาถึงนรก. ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณไมพึงเห็นแกอามิส
และไมพึงเห็นแกบุคคล ควรเวนสองอยางนั้นแลว ทําตามที่เปนธรรม.
โจทกเปนผูมักโกรธ มักถือโกรธ ดุรา ย แสรงกลาวบริภาษ ยอมปลูก

อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกกระซิบใกลหูคอยจับผิด ยังการวินิจฉัยใหบกพรอง เสพ
ทางผิด ยอมปลูกอนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกฟองโดยกาลอันไมควร ฟองดวยคําไมจริง ฟองดวยคํา
หยาบ ฟองดวยคําไมประกอบดวยประโยชน มุงรายฟอง ไมมีเมตตาจิต
ฟอง ปลูกอนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกไมรูธรรมและอธรรม ไมฉลาดในธรรมและอธรรม ปลูก
อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกไมรูวินัยและอวินัย ไมฉลาดในวินัยและอวินัย ปลูกอนาบัติ
วาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกไมรูสิ่งที่พระพุทธเจาทรงภาษิตแลวและมิไดทรงภาษิต ไม
ฉลาดในสิ่งที่พระพุทธเจาทรงภาษิตแลวและไมไดภาษิต ปลูกอนาบัติวา
อาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกไมรูสิ่งที่พระพุทธเจาทรงประพฤติและไมไดทรงประพฤติ
ไมฉลาดในสิ่งที่พระพุทธเจาทรงประพฤติและไมไดทรงประพฤติ ปลูก
อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน. โจทกไมรูสิ่งที่ทรง
บัญญัติและไมไดทรงบัญญัติ ไมฉลาดในสิ่งที่ทรงบัญญัติและไมไดทรง
บัญญัติ ปลูกอนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกไมรูอาบัติและอนาบัติ ไมฉลาดในอาบัติและอนาบัติ ปลูก
อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน. โจทกไมรูอาบัติเบา
และอาบัติหนัก ไมฉลาดในอาบัติเบาและอาบัติหนัก ปลูกอนาบัติวาอาบัติ
โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ไมฉลาด
ในอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ ปลูกอนาบัติวาอาบัติ
โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ไมฉลาดในอาบัติ
ชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ ปลูกอนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้น
ชื่อวายอมเผาตน.
โจทกไมรูคําตนและคําหลัง ไมฉลาดตอคําตนและคําหลัง ปลูก
อนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตน.
โจทกไมรูทางถอยคําอันตอเนื่องกัน ไมฉลาดตอทางถอยคําอัน
ตอเนื่องกัน ปลูกอนาบัติวาอาบัติ โจทกเชนนั้นชื่อวายอมเผาตนแล.
โจทนากัณฑ จบ
----------------

หัวขอประจําเรือ่ ง
[๑๐๘๒] คําสั่งสอน การโจท ผูวินิจฉัยอธิกรณ เบื้องตน มูลอุโบสถ คติตั้งอยู
ในโจทนากัณฑแล.
-----------จูฬสงคราม
ขอปฏิบัติของภิกษุผูเขาสงคราม
[๑๐๘๓] อันภิกษุผูเขาสงครามเมื่อเขาหาสงฆพึงเปนผูมีจิตยําเกรง มีจิตเสมอดวยผา
เช็ดธุลี เขาหาสงฆ พึงเปนผูรจู กั ที่นั่ง รูจักการนั่ง ไมเบียดภิกษุผูเถระ ไมหามภิกษุผูออนกวา
ดวยอาสนะ พึงนั่งอาสนะตามสมควร ไมพึงพูดเรื่องตางๆ ไมพึงพูดเรื่องดิรจั ฉานกถา พึง
กลาวธรรมเอง หรือพึงเชื้อเชิญภิกษุรูปอื่น ไมพึงดูหมิ่นอริยดุษณีภาพ.
อันภิกษุผูวนิ ิจฉัยอธิกรณที่สงฆอนุมัติแลว มีประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณ ไมพึงถาม
ถึงอุปชฌาย ไมพึงถามถึงอาจารย ไมพึงถามถึงสัทธิวิหาริก ไมพึงถามถึงอันเตวาสิก ไมพึงถาม
ถึงภิกษุปูนอุปชฌาย ไมพึงถามถึงภิกษุปูนอาจารย ไมพึงถามถึงชาติ ไมพึงถามถึงชื่อ ไมพงึ ถาม
ถึงโคตร ไมพึงถามถึงอาคม ไมพึงถามถึงตระกูลประเทศ ไมพึงถามถึงชาติภูมิ. เพราะเหตุไร?
เพราะความรักหรือความชังจะพึงมีในบุคคลนั้น เมื่อมีความรักหรือความชัง พึงลําเอียงเพราะ
ความชอบบาง พึงลําเอียงเพราะความชังบาง พึงลําเอียงเพราะความหลงบาง พึงลําเอียงเพราะ
ความกลัวบาง.
ขอปฏิบัติของภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ
อันภิกษุผูวนิ ิจฉัยอธิกรณที่สงฆอนุมัติแลว มีประสงคจะวินิจฉัยอธิกรณ พึงเปนผู
หนักในสงฆ ไมพึงเปนผูหนักในบุคคล พึงเปนผูหนักในพระสัทธรรม ไมพึงเปนผูหนักในอามิส
พึงเปนผูไปตามอํานาจแหงคดี ไมพึงเปนผูเห็นแกบริษัท พึงวินิจฉัยโดยกาลอันควร ไมพึง
วินิจฉัยโดยกาลไมควร พึงวินยั ฉัยดวยคําจริง ไมพึงวินิจฉัยดวยคําไมจริง พึงวินิจฉัยดวยคํา
สุภาพ ไมพึงวินิจฉัยดวยคําหยาบ พึงวินิจฉัยดวยคําประกอบดวยประโยชน ไมพึงวินิจฉัยดวย
คําไมประกอบดวยประโยชน พึงเปนผูมีเมตตาจิตวินิจฉัย ไมพึงเปนผูมุงรายวินิจฉัย ไมพึงเปน
ผูกระซิบที่หู ไมพึงคอยจับผิด ไมพึงขยิบตา ไมพึงเลิกคิ้ว ไมพึงชะเงอศีรษะ ไมพึงทําวิการ
แหงมือ ไมพึงแสดงปลายนิ้วมือ พึงเปนผูรูจกั ที่นั่ง พึงเปนผูรูจักการนั่ง พึงนั่งบนอาสนะ
ของตน ทอดตาชั่วแอก เพงเนื้อความและไมลุกจากอาสนะไปขางไหน ไมพึงยังการวินิจฉัยให
บกพรอง ไมพึงเสพทางผิด ไมพึงพูดสายคํา พึงเปนผูไมรีบดวน ไมผลุนผลันไมดุดัน เปนผู
อดไดตอถอยคํา พึงเปนผูมีเมตตาจิต คิดเอ็นดูเพื่อประโยชน พึงเปนผูมีกรุณา ขวนขวายเพื่อ
ประโยชน พึงเปนผูไมพูดพลอย เปนผูพูดมีที่สุด พึงเปนผูไมผูกเวร ไมขัดเคือง พึงรูจักตน
พึงรูจักผูอื่น พึงสังเกตโจทก พึงสังเกตจําเลย พึงกําหนดรูผูโจทกไมเปนธรรม พึงกําหนดรูผ ู
ถูกโจทไมเปนธรรม พึงกําหนดรูผูโจทกเปนธรรม พึงกําหนดรูผถู ูกโจทเปนธรรม พึงกําหนดขอ
ความอันสองฝายกลาวมิใหตกหลน ไมแซมขอความอันเขาไมไดกลาว พึงจําบทพยัญชนะ อัน
เขาประเด็นไวเปนอยางดีสอบสวนจําเลย แลวพึงปรับตามคํารับสารภาพ โจทกหรือจําเลยประหมา

พึงพูดเอาใจ เปนผูขลาด พึงพูดปลอบ เปนผูดุ พึงหามเสีย เปนผูไมสะอาดพึงดัดเสีย เปนผู
ตรง พึงประพฤติตอดวยความออนโยน ไมพึงถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ พึง
วางตนเปนกลาง ทั้งในธรรม ทั้งในบุคคล.
ก็แล ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ เมื่อวินิจฉัยอธิกรณดวยอาการ อยางนี้ ชื่อวาเปนผูทํา
ตามคําสอนของพระศาสดา เปนที่รักที่ชอบใจที่เคารพ ที่สรรเสริญ แหงสพรหมจารีทั้งหลาย
ผูเปนวิญญ.
วาดวยประโยชนแหงสูตรเปนตน
[๑๐๘๔] สูตร เพื่อประโยชนแกการเทียบเคียง ขออุปมา เพื่อประโยชนแกการ
ชี้ความ เนื้อความ เพื่อประโยชนที่ใหเขาเขาใจ การยอนถาม เพื่อประโยชนแกความดํารงอยู
การขอโอกาส เพื่อประโยชนแกการโจท การโจท เพื่อประโยชนแกการใหจําเลยระลึกโทษ การ
ใหระลึก เพื่อประโยชนแกความเปนผูมีถอยคําอันจะพึงกลาว ความเปนผูมีถอยคําอันจะพึงกลาว
เพื่อประโยชนแกการกังวล การกังวลเพือ่ ประโยชนแกการวินิจฉัย การวินิจฉัย เพื่อประโยชน
แกการพิจารณา การพิจารณาเพื่อประโยชนแกการถึงฐานะและมิใชฐานะ การถึงฐานะและมิใช
ฐานะ เพื่อประโยชนขมบุคคลผูเกอยาก เพื่อประโยชนยกยองภิกษุมีศีลเปนที่รัก สงฆเพื่อ
ประโยชนแกการสอดสองและรับรอง บุคคลที่สงฆอนุมัติแลว ตั้งอยูในตําแหนงผูใหญ ตั้งอยู
ในตําแหนงผูไมแกลงกลาวใหผิด.
ประโยชนแหงวินัยเปนตน
วินัยเพื่อประโยชนแกความสํารวม ความสํารวมเพื่อประโยชนแกความไมเดือดรอน
ความไมเดือดรอนเพื่อประโยชนแกความปราโมทย ความปราโมทยเพื่อประโยชนแกความปติ
ความปติเพื่อประโยชนแกปสสัทธิ ปสสัทธิเพื่อประโยชนแกความสุข ความสุขเพื่อประโยชน
แกสมาธิ สมาธิเพื่อประโยชนแกความรูเห็นตามเปนจริง ความรูเห็นตามเปนจริงเพื่อประโยชน
แกความเบื่อหนาย ความเบื่อหนายเพื่อประโยชนแกความสํารอก ความสํารอกเพื่อประโยชน
แกวิมุตติ วิมุตติเพื่อประโยชนแกวิมุตติญาณทัสสนะ วิมุตติญาณทัสสนะเพื่อประโยชนแกความ
ดับสนิทหาปจจัยมิได. การกลาววินัยมีอนุปาทาปรินิพพานนั้นเปนประโยชน การปรึกษาวินัยมี
อนุปาทาปรินิพพานนั้นเปนประโยชน เหตุมีอนุปาทาปรินิพพาพนั้นเปนประโยชน ความเงี่ย
โสตสดับมีอนุปาทาปรินิพพาพนั้นเปนประโยชน คือ ความพนวิเศษแหงจิต เพราะไมยึดมั่น.
อนุโยควัตร
[๑๐๘๕] เธอจงพิจารณาวัตร คือ การซักถาม อนุโลมแกสกิ ขาบท อัน
พระพุทธเจาผูเฉียบแหลม มีพระปญญา ทรงวางไว ตรัสไวดีแลวอยาให
เสียคติที่เปนไปในสัมปรายภพ.
ภิกษุใดไมรู วัตถุ วิบตั ิ อาบัติ นิทาน คําตน คําหลัง สิ่งที่
ทําแลว และยังไมไดทําโดยเสมอ และเปนผูไมเขาใจอาการ ภิกษุผูเชน
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสวา ไมควรเลือก.
อนึ่ง ภิกษุใดไมรูกรรม อธิกรณ และไมเขาใจสมถะ เปนผู

กําหนัดขัดเคืองและหลงยอมลําเอียงเพราะกลัว เพราะหลง ไมเขาใจใน
สัญญัติ ไมฉลาดในการพินิจ เปนผูไดพรรคพวกไมมีความละอาย มีกรรม
ดํา ไมเอื้อเฟอ ภิกษุผูเชนนั้นๆ แลพระผูมีพระภาคตรัสวา ไมควรเลือก.
ภิกษุใดรูวัตถุ วิบัติ อาบัติ นิทาน คําตน คําหลัง สิ่งที่ทําแลว
และยังไมไดทํา โดยเสมอและเปนผูเขาใจอาการ ภิกษุผูเชนนั้นๆ แล
พระผูมีพระภาคตรัสวา ควรเลือก.
อนึ่ง ภิกษุใดรูกรรม อธิกรณ และเขาใจสมถะ เปนผูไมกําหนัด
ไมขัดเคือง และไมหลง ไมลําเอียง เพราะกลัว เพราะหลง เขาใจใน
สัญญัติ ฉลาดในการพินิจ เปนผูไดพรรคพวก มีความละอาย มีกรรม
ขาว มีความเคารพ ภิกษุผูเชนนั้นๆ แล พระผูมีพระภาคตรัสวา ควร
เลือก.
จูฬสงคราม จบ
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๑๐๘๖] มีจิตยําเกรง ๑ ถาม ๑ หนักในสงฆ มิใชในบุคคล ๑ สูตรเพื่อประโยชน
แกการเทียบเคียง ๑ วินัยเพื่ออนุเคราะห ๑ หัวขอตามที่กลาวนี้มีอุเทศอยางเดียว ทานจัดไวใน
จูฬสงครามแล.
---------------มหาสงคราม
ขอปฏิบัติของภิกษุผูเขาสงคราม
[๑๐๘๗] อันภิกษุผูเขาสงคราม เมื่อกลาวในสงฆ พึงรูวัตถุ พึงรูวิบัติ พึงรูอาบัติ
พึงรูนิทาน พึงรูอาการ พึงรูคําตนและคําหลัง พึงรูสิ่งที่ทําแลวและยังไมไดทํา พึงรูกรรม พึงรู
อธิกรณ พึงรูสมถะ ไมพึงถึงฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ พึงชี้แจงในสถานะควรชี้แจง
พึงพินิจในสถานะควรพินิจ พึงเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง พึงเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส
ไมพึงหมิ่นพรรคพวกอื่น ดวยเขาใจวา เราไดพรรคพวกแลว ไมพึงหมิ่นผูมสี ุตะนอย
ดวยเขาใจวา เรามีสุตะมาก ไมพึงหมิ่นภิกษุผอู อนกวา ดวยเขาใจวา เราเปนผูแกกวา ไมพึง
พูดเรื่องที่ยงั ไมถึง ไมพึงใหเรื่องที่มาถึงแลวตกหลนจากธรรมจากวินัย อธิกรณนั้นยอมระงับดวย
ธรรม ดวยวินัย ดวยสัตถุศาสนใด พึงใหอธิกรณนั้น ระงับดวยอยางนั้น.
วาดวยการรูวัตถุ
[๑๐๘๘] คําวา พึงรูวัตถุ นัน้ คือ พึงรูวัตถุแหงปาราชิก ๘ สิกขาบท พึงรูวัตถุ
แหงสังฆาทิเสส ๒๓ สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงอนิยต ๒ สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงนิสสัคคีย ๔๒
สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงปาจิตตีย ๑๘๘ สิกขาบท พึงรูวัตถุแหงปาฏิเทสนียะ ๑๒ สิกขาบท พึง
รูวัตถุแหงทุกกฏทั้งหลาย พึงรูว ัตถุแหงทุพภาสิตทั้งหลาย.
วาดวยการรูวิบตั ิ

[๑๐๘๙] คําวา พึงรูวิบัติ คือ พึงรูศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ อาชีววิบัติ.
วาดวยการรูอาบัติ
[๑๐๙๐] คําวา พึงรูอาบัติ นั้น คือ พึงรูอาบัติปาราชิก อาบัติสังฆาทิเสส อาบัติ
ถุลลัจจัย อาบัติปาจิตตีย อาบัติปาฏิเทสนียะ อาบัติทุกกฏ อาบัติทุพภาสิต.
วาดวยการรูนิทาน
[๑๐๙๑] คําวา พึงรูนิทาน นั้น คือ พึงรูนิทานแหงปาราชิก ๘ สิกขาบท พึงรู
นิทานแหงสังฆาทิเสส ๒๓ สิกขาบท พึงรูนิทานแหงอนิยต ๒ สิกขาบท พึงรูนิทานแหง
นิสสัคคีย ๔๒ สิกขาบท พึงรูนทิ านแหงปาจิตตีย ๑๘๘ สิกขาบท พึงรูนิทานแหงปาฏิเทสนียะ
๑๒ สิกขาบท พึงรูนิทานแหงทุกกฏทั้งหลาย พึงรูนิทานแหงทุพภาสิตทั้งหลาย.
วาดวยการรูอาการ
[๑๐๙๒] คําวา พึงรูอาการ นั้น คือ พึงรูจักสงฆโดยอาการ พึงรูจักคณะโดยอาการ
พึงรูจักบุคคลโดยอาการ พึงรูจ กั โจทกโดยอาการ พึงรูจักจําเลยโดยอาการ.
ขอวา พึงรูจักสงฆโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจกั สงฆโดยอาการอยางนีว้ า สงฆ
หมูนี้จะสามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม โดยวินยั โดยสัตถุศาสน หรือไมหนอ.
ขอวา พึงรูจักคณะโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจักคณะโดยอาการอยางนีว้ า คณะนี้
จะสามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสนหรือไมหนอ.
ขอวา พึงรูจักบุคคลโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจักบุคคลโดยอาการอยางนีว้ า บุคคล
ผูนี้จะสามารถระงับอธิกรณนี้ไดโดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสน หรือไมหนอ.
ขอวา พึงรูจักโจทกโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจักโจทกโดยอาการอยางนีว้ า ทานผูนี้
จักตั้งอยูในธรรม ๕ ประการ แลวโจทกผอู ื่น หรือไมหนอ.
ขอวา พึงรูจักจําเลยโดยอาการ นั้น คือ พึงรูจักจําเลยโดยอาการอยางนีว้ า ทานผูนี้
ตั้งอยูในธรรม ๒ ขอ คือ ใหการตามจริงและไมโกรธ หรือไมหนอ.
วาดวยรูคําตนและคําหลัง
[๑๐๙๓] คําวา พึงรูคําตนและคําหลัง นั้น คือ พึงรูคําตนและคําหลังอยางนี้วา
ทานผูนี้ยายวัตถุจากวัตถุ ยายวิบัติจากวิบัติ ยายอาบัติจากอาบัติ ปฏิเสธแลวกลับปฏิญาณ
ปฏิญญาณแลวกลับปฏิเสธ หรือสับเรื่องอื่นดวยเรือ่ งอื่น หรือไมหนอ.
วาดวยการรูสิ่งที่ทําแลวและยังไมไดทํา
[๑๐๙๔] คําวา พึงรูสิ่งที่ทําแลวและยังไมไดทํา นั้น คือ พึงรูเมถุนธรรม พึงรู
อนุโลมแกเมถุนธรรม พึงรูบุพพภาคแหงเมถุน.
ขอวา พึงรูเมถุนธรรม นั้น คือ พึงรูความรวมกันเปนคูๆ.
ขอวา พึงรูอนุโลมแกเมถุนธรรม นั้น คือ ภิกษุอมองคกําเนิดของภิกษุอนื่ ดวย
ปากของตน
ขอวา พึงรูบุพพภาคแหงเมถุนธรรม นั้น คือ สี สิ่งมิใชสี การเคลาคลึงดวยกาย
วาจาชั่วหยาบ การบําเรอตนดวยกาม การยังวรรณะใหเกิด.

วาดวยรูกรรม
[๑๐๙๕] คําวา พึงรูกรรม นัน้ ไดแก พึงรูกรรม ๑๖ อยาง คือ พึงรูอปโลกนกรรม
๔ อยาง พึงรูญัตติกรรม ๔ อยาง พึงรูญัตติทุติยกรรม ๔ อยาง พึงรูญัตติจตุตถกรรม ๔ อยาง.
วาดวยรูอ ธิกรณ
[๑๐๙๖] คําวา พึงรูอธิกรณ นั้น ไดแก พึงรูอธิกรณ ๔ คือ พึงรูววิ าทาธิกรณ
อนุวาทาธิกรณ อาปตตาธิกรณ กิจจาธิกรณ.
วาดวยรูสมถะ
[๑๐๙๗] คําวา พึงรูสมถะ นั้น ไดแก พึงรูสมถะ ๗ คือ พึงรูสัมมุขาวินัย
สติวินัย อมูฬหวินัย ปฏิญญาตกรณะ เยภุยยสิกา ตัสสปาปยสิกา ติณวัตถารกะ.
วาดวยไมถงึ ฉันทาคติ
[๑๐๙๘] คําวา ไมพึงถึงฉันทาคติ นั้น ความวา เมื่อถึงฉันทาคติ ถึงอยางไร?
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ คิดวา ทานผูนี้เปนอุปชฌายของเรา เปนอาจารยของเรา เปนสัทธิ
วิหาริกของเรา เปนอันเตวาสิกของเรา เปนผูรว มอุปชฌายของเรา เปนผูรวมอาจารยของเรา
เปนผูเคยเห็นกันมากับเรา เปนผูเคยรวมคบกันมากับเรา หรือทานผูนี้เปนญาติสาโลหิตของเรา
ดังนี้ เพื่ออนุเคราะผูนั้น เพื่อตามรักษาทานผูนั้น จึงแสดงอธรรมวาธรรม แสดงธรรมวาอธรรม
แสดงอวินัยวาวินัย แสดงวินัยวาอวินยั แสดงสิ่งที่พระตถาคตไมไดตรัสภาษิต วาพระตถาคต
ตรัสภาษิตแลว แสดงสิ่งที่พระตถาคตตรัสภาษิตแลว วาพระตถาคตไมไดตรัสภาษิต แสดงสิ่ง
ที่พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา วาพระตถาคตทรงประพฤติมาแลว แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรง
ประพฤติมาแลว วาพระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา แสดงสิ่งที่พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติ
วาพระตถาคตทรงบัญญัติแลว แสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติแลว วาพระตถาคตไมไดทรง
บัญญัติ แสดงอนาบัติวาอาบัติ แสดงอาบัติวาอนาบัติ แสดงอาบัติเบาวาอาบัติหนัก แสดงอาบัติ
หนักวาอาบัติเบา แสดงอาบัติมีสวนเหลือวาอาบัติไมมีสวนเหลือ แสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวา
อาบัติมีสวนเหลือ แสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติ
ชั่วหยาบ ภิกษุถึงฉันทาคติดวยวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมปฏิบัติ เพื่อไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อ
ความไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อความพินาศแกชนหมูมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแก
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ภิกษุผูถึงฉันทาคติดวยวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูก
กําจัด เปนผูประกอบดวยโทษ อันวิญูชนพึงติเตียน และยอมประสพบาปมิใชบุญมาก ภิกษุ
เมื่อถึงฉันทาคติ ยอมถึงอยางนี้.
วาดวยไมถงึ โทสาคติ
[๑๐๙๙] คําวา ไมพึงถึงโทสาคติ นั้น ความวา เมื่อถึงโทสาคติ ถึงอยางไร?
ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ ผูกอาฆาตวา ผูนี้ไดกอความพินาศแกเราแลว ผูกอาฆาตวา ผูนี้
กําลังกอความพินาศแกเรา ผูกอาฆาตวา ผูนี้จักกอความพินาศแกเรา ผูกอาฆาตวา ผูนี้ไดกอ
ความพินาศแกเราผูเปนที่รักที่พอใจ ผูกอาฆาตวา ผูนี้กําลังกอความพินาศแกเราผูเปนที่รักที่พอใจ
ผูกอาฆาตวา ผูนี้จักกอความพินาศแกเราผูเปนที่รักที่พอใจ ผูกอาฆาตวา ผูนี้ไดกอประโยชนแก

เราผูไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจ ผูกอาฆาตวา ผูนี้กําลังกอประโยชนแกเราผูไมเปนที่รักไมเปนที่
พอใจ ผูกอาฆาตวา ผูนี้จักกอประโยชนแกเราผูไมเปนที่รักไมเปนที่พอใจ ภิกษุนั้นอาฆาต ปอง*ราย ขุนเคือง อันความโกรธครอบงํา เพราะอาฆาตวัตถุ ๙ อยางนี้ ยอมแสดงอธรรมวาธรรม
แสดงธรรมวาอธรรม ... แสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติ
ชั่วหยาบ ภิกษุผูถึงโทสาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนหมู
มาก เพื่อความไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อความพินาศแกชนหมูมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อ
ทุกขแกเทวดาและมนุษย ภิกษุผูถึงโทสาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูก
กําจัด เปนผูประกอบดวยโทษ อันวิญูชนพึงติเตียน และยอมประสพบาปมิใชบุญมาก ภิกษุ
เมื่อถึงโทสาคติ ยอมถึงอยางนี้.
วาดวยไมถงึ โมหาคติ
[๑๑๐๐] คําวา ไมพึงถึงโมหาคติ นั้น ความวา เมื่อถึงโมหาคติ ถึงอยางไร?
ภิกษุเปนผูกําหนัด ยอมถึงดวยอํานาจความกําหนัด เปนผูขัดเคืองยอมถึงดวยอํานาจความขัดเคือง
เปนผูหลง ยอมถึงดวยอํานาจความหลง เปนผูลูบคลํา ยอมถึงดวยอํานาจทิฏฐิ ภิกษุเปนผูหลง
งมงาย ถูกโมหะครอบงํา ยอมแสดงอธรรมวาธรรม แสดงธรรมวาอธรรม ... แสดงอาบัติชั่วหยาบ
วาอาบัติไมชั่วหยาบ แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ภิกษุผูถึงโมหาคติเพราะวัตถุ ๑๘
อยางนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความไมเปนสุขแกชนหมูมาก เพื่อ
ความพินาศแกชนหมูมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อทุกขแกเทวดาและมนุษย ภิกษุผูถึงโมหาคติ
เพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูกกําจัด เปนผูประกอบดวยโทษ อันวิญูชน
พึงติเตียน และยอมประสพบาปมิใชบุญมาก ภิกษุเมื่อถึงโมหาคติ ยอมถึงอยางนี้.
วาดวยไมถงึ ภยาคติ
[๑๑๐๑] คําวา ไมพึงถึงภยาคติ นั้น ความวา เมื่อถึงภยาคติ ถึงอยางไร?
ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ คิดวา ผูนี้อาศัยความประพฤติไมเรียบรอย อาศัยความยึดถือ
อาศัยพรรคพวกมีกําลัง เปนผูรายกาจหยาบคาย จักทําอันตรายแกชีวิต หรือทําอันตรายแกพรหม*จรรย ดังนี้ จึงขลาด เพราะกลัวตอผูนั้น ยอมแสดงอธรรมวาธรรม แสดงธรรมวาอธรรม ...
แสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ภิกษุผูถึงภยา*คติ เพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมปฏิบัติเพื่อความไมเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความไมเปนสุข
แกชนหมูมาก เพื่อความพินาศแกชนหมูมาก เพื่อความไมเกื้อกูล เพื่อความทุกขแกเทวดาและ
มนุษย ภิกษุผูถึงภยาคติเพราะวัตถุ ๑๘ อยางนี้ ยอมบริหารตนใหถูกขุดถูกกําจัด เปนผูประกอบ
ดวยโทษ อันวิญูชนพึงติเตียน และยอมประสพบาปมิใชบุญมาก ภิกษุเมื่อถึงภยาคติ ยอมถึง
อยางนี้.
นิคมคาถา
[๑๑๐๒] ผูใดประพฤติลวงธรรม เพราะชอบ เพราะชัง เพราะกลัว
เพราะหลง ยศของผูนั้นยอมเสื่อมเหมือนดวงจันทรในวันขางแรม
ฉะนั้นฯ

ไมถึงฉันทาคติ
[๑๑๐๓] ถามวา อยางไร ชือ่ วาไมถึงฉันทาคติ?
ตอบวา ภิกษุแสดงอธรรมวาอธรรม ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงธรรมวาธรรม ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงอวินัยวาอวินัย ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงวินัยวาวินัย ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตไมไดตรัสภาษิตวา พระตถาคตไมไดตรัสภาษิต ชื่อวาไม
ถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตตรัสภาษิตวา พระตถาคตตรัสภาษิต ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมาวา พระตถาคตไมไดทรงประพฤติมา
ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตประพฤติมาวา พระตถาคตประพฤติมา ชื่อวาไมถึงฉัน*ทาคติ
ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติวา พระตถาคตไมไดทรงบัญญัติ ชื่อวา
ไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงสิ่งที่พระตถาคตทรงบัญญัติวา พระตถาคตทรงบัญญัติ ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงอนาบัติวาอนาบัติ ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงอาบัติวาอาบัติ ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงอาบัติเบาวาอาบัติเบา ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงอาบัติหนักวาอาบัติหนัก ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงอาบัติมีสวนเหลือวาอาบัติมีสวนเหลือ ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงอาบัติไมมีสวนเหลือวาอาบัติไมมีสวนเหลือ ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวาไมถึงฉันทาคติ
อยางนี้ ภิกษุชื่อวาไมถึงฉันทาคติ.
ไมถึงโทสาคติ
[๑๑๐๔] ถามวา อยางไร ชือ่ วาไมถึงโทสาคติ?
ตอบวา ภิกษุแสดงอธรรมวาอธรรม ชื่อวาไมถึงโทสาคติ
ภิกษุแสดงธรรมวาธรรม ชื่อวาไมถึงโทสาคติ ...
ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ชื่อวาไมถึงโทสาคติ
ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวาไมถึงโทสาคติ
อยางนี้ชื่อวาภิกษุไมถึงโทสาคติ.
ไมถึงโมหาคติ
[๑๑๐๕] ถามวา อยางไร ชือ่ วาไมถึงโมหาคติ?
ตอบวา ภิกษุแสดงอธรรมวาอธรรม ชื่อวาไมถึงโมหาคติ

ภิกษุแสดงธรรมวาธรรม ชื่อวา ไมถึงโมหาคติ ...
ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ชื่อวาไมถึงโมหาคติ
ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวาไมถึงโมหาคติ
อยางนี้ ภิกษุชื่อวาไมถึงโมหาคติ.
ไมถึงภยาคติ
[๑๑๐๖] ถามวา อยางไร ชือ่ วาไมถึงภยาคติ?
ตอบวา ภิกษุแสดงอธรรมวาอธรรม ชื่อวาไมถึงภยาคติ
ภิกษุแสดงธรรมวาธรรม ชื่อวาไมถึงภยาคติ ...
ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ชื่อวาไมถึงภยาคติ
ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวาไมถึงภยาคติ
อยางนี้ ภิกษุชื่อวาไมถึงภยาคติ.
นิคมคาถา
[๑๑๐๗] ผูใดไมประพฤติลวงธรรม เพราะชอบ เพราะชัง เพราะกลัว เพราะหลง
ยศของผูนั้นยอมเต็มเปยมเหมือนดวงจันทรในวันขางขึ้น ฉะนั้น
วาดวยใหเขาใจ
[๑๑๐๘] ถามวา อยางไร ชือ่ วาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ?
ตอบวา ภิกษุแสดงอธรรมวาอธรรม ชื่อวาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ
ภิกษุแสดงธรรมวาธรรม ชื่อวาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ ...
ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ชื่อวาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจ
ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวาใหเขาใจในสถานะควรให
เขาใจ
อยางนี้ ภิกษุชื่อวาใหเขาใจในสถานะควรใหเขาใจฯ
วาดวยพินิจ
[๑๑๐๙] ถามวา อยางไร ชือ่ วายอมพินิจในสถานะควรพินิจ?
ตอบวา ภิกษุแสดงอธรรมวาอธรรม ชื่อวายอมพินิจในสถานะควรพินิจ
ภิกษุแสดงธรรมวาธรรม ชื่อวายอมพินจิ ในสถานะควรพินิจ ...
ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ชื่อวายอมพินิจในสถานะควรพินิจ
ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวายอมพินิจในสถานะควรพินิจ
อยางนี้ ภิกษุชื่อวายอมพินจิ ในสถานะควรพินิจ.
วาดวยเพงเล็ง
[๑๑๑๐] ถามวา อยางไร ชือ่ วายอมเพ็งเล็งในสถานะควรเพงเล็ง?
ตอบวา ภิกษุแสดงอธรรมวาอธรรม ชื่อวายอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง.
ภิกษุแสดงธรรมวาธรรม ชื่อวายอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง ...
ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ชื่อวายอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง

ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวายอมเพงเล็งในสถานะควร
เพงเล็ง
อยางนี้ ภิกษุชื่อวายอมเพงเล็งในสถานะควรเพงเล็ง.
วาดวยความเลือ่ มใส
[๑๑๑๑] ถามวา อยางไร ชือ่ วาเลือ่ มใสในสถานะควรเลื่อมใส?
ตอบวา ภิกษุแสดงอธรรมวาอธรรม ชื่อวายอมเลื่อมใสในสถานะควรเลื่อมใส
ภิกษุแสดงธรรมวาธรรม ชื่อวายอมเลื่อมใสในสถานะควรเลือ่ มใส ...
ภิกษุแสดงอาบัติชั่วหยาบวาอาบัติชั่วหยาบ ชื่อวายอมเลือ่ มใสในสถานะควรเลื่อมใส
ภิกษุแสดงอาบัติไมชั่วหยาบวาอาบัติไมชั่วหยาบ ชื่อวายอมเลื่อมใสในสถานะควร
เลื่อมใส
อยางนี้ ภิกษุชื่อวายอมเลือ่ มใสในสถานะควรเลื่อมใส.
วาดวยดูหมิ่นพรรคพวกอื่น
[๑๑๑๒] ถามวา อยางไร ชือ่ วายอมดูหมิ่นพรรคพวกอื่นดวยเขาใจวา เราไดพรรค*พวกแลว?
ตอบวา ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูไดพรรคพวก ไดบริวาร มีพรรคพวก
มีญาติ คิดวา ผูนี้ไมไดพรรคพวก ไมไดบริวาร ไมมีพรรคพวก ไมมีญาติ จึงดูหมิ่นภิกษุนั้น
ยอมแสดงอธรรมวา ธรรม แสดงธรรมวา อธรรม ... แสดงอาบัติชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ
แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติชั่วหยาบ
อยางนี้ ภิกษุชื่อวาดูหมิ่นพรรคพวกอื่น ดวยเขาใจวา เราไดพรรคพวกแลว.
วาดวยดูหมิ่นภิกษุมีสุตะนอย
[๑๑๑๓] ถามวา อยางไร ชือ่ วาดูหมิ่นทานผูมีสุตะนอยดวยเขาใจวาเรามีสุตะมาก?
ตอบวา ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีสุตะมาก ทรงจําสุตะ สั่งสมสุตะ
ดูหมิ่นภิกษุนั้นวา ทานผูนี้มีสุตะนอย มีอาคมนอย ทรงจําไวไดนอย ยอมแสดงอธรรมวา
ธรรม แสดงธรรมวา อธรรม ... แสดงอาบัติชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ แสดงอาบัติไม
ชั่วหยาบวา อาบัติชั่วหยาบ
อยางนี้ ภิกษุชื่อวาดูหมิ่นภิกษุมีสุตะนอย ดวยเขาใจวา เรามีสุตะมาก.
วาดวยดูหมิ่นภิกษุผูออนกวา
[๑๑๑๔] ถามวา อยางไร ชือ่ วา ดูหมิ่นภิกษุผูออนกวา ดวยเขาใจวาเราเปนผูแกกวา
ตอบวา ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ เปนเถระ รูราตรีบวชนาน ดูหมิ่นภิกษุนั้นวา
ทานผูนี้เปนผูออนกวา ไมมีชื่อเสียง มีสุตะนอย ไมรูนิพพานอันปจจัยอะไรทําไมได ถอยคํา
ของผูนี้จักทําอะไรไมได ยอมแสดงอธรรมวา ธรรม แสดงธรรมวา อธรรม ... แสดงอาบัติ
ชั่วหยาบวา อาบัติไมชั่วหยาบ แสดงอาบัติไมชั่วหยาบวา อาบัติชั่วหยาบ
อยางนี้ ภิกษุชื่อวาดูหมิ่นภิกษุผูออนกวาดวยเขาใจวา เราเปนผูแกกวา.
วาดวยไมพูดเรือ่ งที่ยังไมมาถึง

[๑๑๑๕] คําวา ไมพูดเรื่องที่ยังไมมาถึง นั้น คือ ไมเก็บเอาคําพูดที่ไมเขาประเด็น
คําวา ไมพึงใหเรื่องที่มาถึงแลวตกหลน จากธรรม จากวินยั นั้น คือ สงฆประชุมกัน
เพื่อประโยชนอันใด ไมพึงยังประโยชนอันนัน้ ใหบกพรองจากธรรม จากวินัย.
วาดวยธรรมวินัยสัตถุศาสน
[๑๑๑๖] คําวา ดวยธรรมใด คือดวยเรือ่ งจริง.
คําวา ดวยวินัยใด คือ โจทกแลวใหจําเลยใหการ.
คําวา ดวยสัตถุศาสนใด คือ ดวยญัตติสัมปทา ดวยอนุสาวนสัมปทา.
ขอปฏิบัติของภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ
พากยวา อธิกรณนั้นยอมระงับดวยธรรมใด ดวยวินัยใด ดวยสัตถุศาสนใด
พึงใหอธิกรณนั้นระงับดวยอยางนั้น มีใจความวา อันภิกษุผวู ินิจฉัยอธิกรณ พึงถามโจทกวา
ผูมีอายุ ขอที่ทานงดปวารณาแกภิกษุรูปนี้นั้น ทานงดเพราะเรื่องอะไร? ทานงดเพราะศีลวิบัติ
งดเพราะอาจารวิบัติ งดเพราะทิฏฐิวิบัติ หรือ?
ถาโจทกตอบอยางนี้วา งดเพราะศีลวิบัติ งดเพราะอาจารวิบัติ หรือวางดเพราะทิฏฐิ
วิบัติ
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ทานรูศีลวิบัติ อาจารวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ
หรือ?
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมอี ายุ ขาพเจารูศีลวิบัติ รูอาจารวิบัติ รูทิฏฐิวิบัติ
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ก็ศีลวิบัติเปนอยางไร? อาจาร*วิบัติเปนอยางไร? ทิฏฐิวิบัติเปนอยางไร?
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓ นี้เปนศีลวิบัติ ถุลลัจจัย ปาจิตตีย
ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต นี้เปนอาจารวิบัติ มิจฉาทิฏฐิ อันตคาหิกทิฏฐิ นี้เปนทิฏฐิวิบัต.ิ
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอที่ทานงดปวารณา แกภิกษุ
รูปนี้นั้น ทานงดเพราะเรื่องที่ไดเห็น งดเพราะเรื่องที่ไดยินไดฟง งดเพราะเรือ่ งที่รังเกียจ หรือ?
ถาโจทกตอบอยางนี้วา งดเพราะเรื่องที่ไดเห็น งดเพราะเรือ่ งที่ไดยินไดฟง หรือวา
งดเพราะเรื่องที่รังเกียจ.
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอที่ทานงดปวารณาแกภิกษุรูปนี้
เพราะเรื่องที่ไดเห็นนั้น ทานเห็นเรื่องอะไร? เห็นวาอยางไร? เห็นเมื่อไร? เห็นที่ไหน?
ทานเห็นภิกษุรูปนี้ ตองอาบัติปาราชิก หรือ ทานเห็นภิกษุรูปนี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย
ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิตหรือ? อนึ่ง ทานอยูที่ไหน? และภิกษุรูปนี้อยูที่ไหน?
ทานทําอะไรอยู? ภิกษุรูปนี้ทําอะไรอยู?
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมอี ายุ ขาพเจาไมไดงดปวารณา แกภิกษุรูปนี้ เพราะเรื่อง
ที่ไดเห็น ก็แตวา ขาพเจางดปวารณา เพราะเรื่องที่ไดยินไดฟง .
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอที่ทานงดปวารณา แกภิกษุ
รูปนี้ เพราะเรื่องที่ไดยินไดฟง นั้น ทานไดยินไดฟงอะไร? ไดยินไดฟงวาอยางไร? ไดยินไดฟง

เมื่อไร? ไดยินไดฟงที่ไหน? ทานไดยินไดฟงวา ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติปาราชิก หรือทานไดยนิ
ไดฟงวา ภิกษุรปู นี้ตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต หรือ?
ทานไดยินไดฟงตอภิกษุ หรือ ไดยินไดฟงตอภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก
อุบาสิกา พระราชา ราชมหาอํามาตย เดียรถีย สาวกของเดียรถีย หรือ?
ถาโจทกตอบอยางนี้วา ผูมอี ายุ ขาพเจาไมไดงดปวารณา แกภิกษุรูปนี้ เพราะเรื่องที่
ไดยินไดฟง ก็แตวา ขาพเจางดปวารณา เพราะเรื่องที่รังเกียจ.
ภิกษุผูวินิจฉัยอธิกรณ พึงซักโจทกตอไปวา ผูมีอายุ ขอที่ทานงดปวารณาแกภิกษุรูปนี้
เพราะเรื่องที่รงั เกียจนั้น ทานรังเกียจอะไร? รังเกียจวาอยางไร? รังเกียจเมือ่ ไร? รังเกียจที่
ไหน? ทานรังเกียจวา ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติปาราชิก หรือ ทานรังเกียจวา ภิกษุรูปนี้ตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ ทุพภาสิต หรือ? ทานไดยินไดฟงตอ
ภิกษุแลวรังเกียจ หรือทานไดยินไดฟงตอภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก
อุบาสิกา พระราชา รานมหาอํามาตย เดียรถีย สาวกของเดียรถีย จึงรังเกียจ หรือ?
เปรียบเทียบอธิกรณ
[๑๑๑๗] เรื่องที่เห็นสมดวยเรือ่ งที่เห็น เรื่องที่เห็นเทียบกันได
กับเรื่องที่เห็น แตบุคคลนั้นไมยอมรับ เพราะอาศัยการเห็น บุคคลนั้นถูก
รังเกียจโดยไมมีมูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา พึงทําปวารณากับบุคคลนั้น.
เรื่องที่ไดยินไดฟงสมดวยเรื่องที่ไดยินไดฟง เรื่องที่ไดยินไดฟง
เทียบกันไดกับเรื่องที่ไดยินไดฟง แตบุคคลนั้นไมยอมรับ เพราะอาศัยการ
ไดยินไดฟง บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไมมมี ูล พึงปรับอาบัติตามปฏิญญา
พึงทําปวารณากับบุคคลนั้น เรื่องที่ไดทราบสมดวยเรื่องที่ไดทราบ.
เรื่องที่ไดทราบเทียบกันไดกับเรื่องที่ไดทราบ แตบุคคลนั้นไมยอม
รับ เพราะอาศัยการไดทราบ บุคคลนั้นถูกรังเกียจโดยไมมีมูล พึงปรับ
อาบัติตามปฏิญญา พึงทําปวารณากับบุคคลนั้นเถิด.
จําแนกการเห็น
[๑๑๑๘] คําวา ทานเห็นอะไร นั้น ถามถึงอะไร?
คําวา ทานเห็นวาอยางไร นั้น ถามถึงอะไร?
คําวา ทานเห็นเมื่อไร นั้น ถามถึงอะไร?
คําวา ทานเห็นที่ไหน นั้น ถามถึงอะไร?
[๑๑๑๙] คําวา ทานเห็นอะไร นั้น ถามถึงวัตถุ ถามถึงวิบตั ิ ถามถึงอาบัติ ถาม
ถึงอัธยาจาร.
ขอวา ถามถึงวัตถุ นั้น คือ ถามถึงวัตถุปาราชิก ๘ ถามถึงวัตถุสังฆาทิเสส ๒๓
ถามถึงวัตถุอนิยต ๒ ถามถึงวัตถุนิสสัคคิยะ ๔๒ ถามถึงวัตถุปาจิตตีย ๑๘๘ ถามถึงวัตถุปาฏิเทสนียะ
๑๒ ถามถึงวัตถุทุกกฏทั้งหลาย ถามถึงวัตถุทพุ ภาสิตทั้งหลาย.
ขอวา ถามถึงวิบัติ นั้น คือ ถามถึงศีลวิบัติ ถามถึงอาจารวิบัติ ถามถึงทิฏฐิวิบัติ

ถามถึงอาชีววิบัติ.
ขอวา ถามถึงอาบัติ นั้น คือ ถามถึงอาบัติปาราชิก ถามถึงอาบัติสังฆาทิเสส
ถามถึงอาบัติถุลลัจจัย ถามถึงอาบัติปาจิตตีย ถามถึงอาบัติปาฏิเทสนียะ ถามถึงอาบัติทุกกฏ
ถามถึงอาบัติทุพภาสิต.
ขอวา ถามถึงอัธยาจาร นั้น คือ ถามถึงการรวมกันเปนคูๆ ฯ
[๑๑๒๐] คําวา ทานเห็นวาอยางไร นั้น ไดแกถามถึงเพศ ถามถึงอิริยาบถ
ถามถึงอาการ ถามถึงประการอันแปลก.
ขอวา ถามถึงเพศ นั้น หมายถึงวา สูงหรือต่ํา ดําหรือขาว.
ขอวา ถามถึงอิรยิ าบถ นั้น หมายถึงวา เดินหรือยืน นัง่ หรือนอน.
ขอวา ถามถึงอาการ นั้น หมายถึงเพศคฤหัสถ เพศเดียรถีย หรือเพศบรรพชิต.
ขอวา ถามถึงประการอันแปลก นั้น หมายถึงเดินไปหรือยืนอยูนั่งหรือนอน.
[๑๑๒๑] ถามวา ทานเห็นเมื่อไร นั้น คือ ถามถึงกาล ถามถึงสมัย ถามถึงวัน
ถามถึงฤดู.
ขอวา ถามถึงกาล นั้น หมายถึงเวลาเชา เวลาเที่ยง หรือเวลาเย็น.
ขอวา ถามถึงสมัย นั้น หมายถึงสมัยเชา สมัยเที่ยง หรือสมัยเย็น.
ขอวา ถามถึงวัน นั้น หมายถึงกอนอาหาร หรือหลังอาหาร กลางคืนหรือกลางวัน
ขางแรมหรือขางขึ้น.
ขอวา ถามถึงฤดู นั้น หมายถึงฤดูหนาว ฤดูรอน หรือฤดูฝน.
[๑๑๒๒] คําวา ทานเห็นที่ไหน นั้น คือ ถามถึงสถานที่ ถามถึงพื้นที่ ถามถึง
โอกาส ถามถึงประเทศ.
ขอวา ถามถึงสถานที่ นั้น หมายถึงพื้นที่หรือแผนดิน ธรณี หรือทางเดิน.
ขอวา ถามถึงพื้นที่ นั้น หมายถึงแผนดินหรือภูเขา หินหรือปราสาท.
ขอวา ถามถึงโอกาส นั้น หมายถึงในโอกาสดานตะวันออก หรือโอกาสดาน
ตะวันตก โอกาสดานเหนือ หรือโอกาสดานใต.
ขอวา ถามถึงประเทศ นั้น หมายถึงในประเทศดานตะวันออก หรือประเทศ
ดานตะวันตก ในประเทศดานเหนือ หรือประเทศดานใต.
มหาสงคราม จบ
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๑๑๒๓] วัตถุ นิทาน อาการ คําตน คําหลัง สิ่งที่ทําแลว สิ่งที่ยังไมไดทํา
กรรม อธิกรณ และสมถะ และลําเอียง เพราะชอบ เพราะชัง เพราะหลง และเพราะกลัว
ใหเขาใจและพินิจ เพงเล็ง เลื่อมใส มีพรรคพวกมีสุตะ แกกวา เรื่องที่ยังไมมาถึง เรื่องที่มา
ถึงแลว โดยธรรม โดยวินัย และแมโดยสัตถุศาสน ชื่อวา มหาสงคราม แล.
หัวขอประจําเรือ่ ง จบ

---------------กฐินเภท
วาดวยกฐินไมเปนอันกรานเปนตน
[๑๑๒๔] กฐินใครไมไดกราน? กฐินใครไดกราน? กฐินไมเปนอันกรานดวยอาการ
อยางไร? กฐินเปนอันกรานดวยอาการอยางไร?
กฐินไมเปนอันกราน
[๑๑๒๕] คําวา กฐินใครไมไดกราน นั้น ความวา กฐิน บุคคล ๒ พวก คือ
ภิกษุผูไมไดกราน ๑ ภิกษุผูไมอนุโมทนา ๑ ไมเปนอันกรานกฐิน บุคคล ๒ พวกนี้ ไมเปน
อันกราน.
กฐินเปนอันกราน
[๑๑๒๖] คําวา กฐินใครไดกราน นั้น ความวา กฐิน บุคคล ๒ พวกนี้ คือ
ภิกษุผูกราน ๑ ภิกษุผูอนุโมทนา ๑ เปนอันกราน กฐิน บุคคล ๒ พวกนี้ เปนอันกราน.
เหตุที่กฐินไมเปนอันกราน
[๑๑๒๗] คําวา กฐินไมเปนอันกรานดวยอาการอยางไร นั้น คือ กฐินไมเปน
อันกรานดวยอาการ ๒๔ คือ:๑. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงขีดรอย
๒. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงซักผา
๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงกะผา
๔. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงตัดผา
๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงเนาผา
๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงเย็บดน
๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงทําลูกดุม
๘. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงทํารังดุมใหมั่น
๙. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาต
๑๐. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงประกอบผาอนุวาตดานหนา
๑๑. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงดามผา
๑๒. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงยอมเปนสีหมน
๑๓. กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการเพียงผาที่ทํานิมิตไดมา
๑๔. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่พูดเลียบเคียงไดมา
๑๕. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่ยมื เขามา
๑๖. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่เก็บไวคางคืน
๑๗. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่เปนนิสสัคคิยะ
๑๘. กฐินไมเปนอันกราน ดวยผาที่มิไดทํากัปปะพินทุ
๑๙. กฐินไมเปนอันกราน เวนผาสังฆาฏิ

๒๐. กฐินไมเปนอันกราน เวนผาอุตราสงค
๒๑. กฐินไมเปนอันกราน เวนผาอันตรวาสก
๒๒. กฐินไมเปนอันกราน เวนจีวรมีขันธ ๕ หรือเกินกวา ๕ ซึ่งตัดดีแลว ทําใหมี
มณฑล เสร็จในวันนั้น
๒๓. กฐินไมเปนอันกราน นอกจากบุคคลกราน
๒๔. กฐินไมเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุผูอยูนอกสีมา อนุโมทนากฐินนั้น
กฐินไมเปนอันกราน แมดวยอาการอยางนี้.
อธิบายเหตุที่ไมไดกรานบางขอ
[๑๑๒๘] ที่ชื่อวา ทํานิมิต คือ ภิกษุทํานิมิตวา เราจักกรานกฐินดวยผาผืนนี้.
ที่ชื่อวา พูดเลียบเคียง คือ ภิกษุพูดเลียบเคียงดวยคิดวา จักยังผากฐินใหเกิดดวย
การพูดเลียบเคียงนี้.
ผาที่ทายกไมไดหยิบยกใหเรียกวาผายืมเขามา.
ที่ชื่อวา ผาเก็บไวคางคืน มี ๒ อยาง คือ ผาทําคางคืน ๑ ผาเก็บไวคางคืน ๑.
ที่ชื่อวา ผาเปนนิสสัคคิยะ คือ ภิกษุกําลังทําอยู อรุณขึ้นมา.
กฐินไมเปนอันกราน ดวยอาการ ๒๔ อยางนี้.
เหตุที่กฐินเปนอันกราน
[๑๑๒๙] คําวา กฐินเปนอันกราน ดวยอาการอยางไร นั้น ความวา กฐิน
ยอมเปนอันกรานดวยอาการ ๑๗ อยาง ดังตอไปนี้
๑. กฐินเปนอันกราน ดวยผาใหม
๒. กฐินเปนอันกราน ดวยผาเทียมใหม
๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาเกา
๔. กฐินเปนอันกราน ดวยผาบังสุกุล
๕. กฐินเปนอันกราน ดวยผาตกตามราน
๖. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดทํานิมิตไดมา
๗. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดพูดเลียบเคียงไดมา
๘. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่ไมไดยืมเขามา
๙. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่มิไดเก็บไวคางคืน
๑๐. กฐินเปนอันกราน ดวยผาที่มิไดเปนนิสสัคคิยะ
๑๑. กฐินเปนอันกราน ดวยผาทํากัปปะพินทุแลว
๑๒. กฐินเปนอันกราน ดวยผาสังฆาฏิ
๑๓. กฐินเปนอันกราน ดวยผาอุตราสงค
๑๔. กฐินเปนอันกราน ดวยผาอันตรวาสก
๑๕. กฐินเปนอันกราน ดวยจีวรมีขันธ ๕ หรือเกินกวา ซึ่งตัดดีแลวทําใหมีมณฑล
เสร็จในวันนั้น

๑๖. กฐินเปนอันกราน เพราะบุคคลกราน
๑๗. กฐินเปนอันกรานโดยชอบ ถาภิกษุผูอยูในสีมา อนุโมทนากฐินนั้น
กฐินเปนอันกราน แมดวยอาการอยางนี้ กฐินเปนอันกราน ดวยอาการ ๑๗ อยางนี้.
ธรรมที่เกิดพรอมกัน
[๑๑๓๐] ถามวา ธรรมเทาไร ยอมเกิดพรอมกับการกรานกฐิน?
ตอบวา ธรรม ๑๕ อยาง ยอมเกิดพรอมกับการกรานกฐิน คือ มาติกา ๘ ปลิโพธ ๒
อานิสงส ๕ ธรรม ๑๕ อยางนี้ ยอมเกิดพรอมกับการกรานกฐิน.
ธรรมที่เปนปจจัยแหงประโยคเปนตน
[๑๑๓๑] ประโยค มีธรรมเทาไรเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยสมนันตร*ปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย
เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.
บุพพกรณ ...
การถอนผา ...
การอธิษฐานผา ...
การกราน ...
มาติกา และปลิโพธ ...
วัตถุ มีธรรมเทาไรเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยสมนันตรปจจัย เปน
ปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย เปนปจจัย
โดยปจฉาชาตปจจัย เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.
บุพพกรณเปนปจจัย
[๑๑๓๒] ประโยค มีบุพพกรณเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยสมนันตร*ปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย. บุพพกรณ มีประโยคเปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. ประโยค มีบุพพกรณเปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย. ธรรม ๑๕ อยาง
เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.
การถอนผาเปนปจจัย
[๑๑๓๓] บุพพกรณ มีการถอนผาเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยสมนันตร*ปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย. การถอนผา มีบุพพกรณเปน
ปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. บุพพกรณ มีการถอนผา เปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย. ธรรม ๑๕
อยาง เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.
การอธิษฐานผาเปนปจจัย
[๑๑๓๔] การถอนผา มีการอธิษฐานผาเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย เปนปจจัยโดย
สมนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย. การอธิษฐานผา
มีการถอนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. การถอนผามีการอธิษฐานเปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย. ธรรม
๑๕ อยาง เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.

การกรานเปนปจจัย
[๑๑๓๕] การอธิษฐานผา มีการกรานเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย เปนปจจัยโดย
สมนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย. การกรานมีการ
อธิษฐานเปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. การอธิษฐานผามีการกรานเปนปจจัยโดยปจฉาชาตปจจัย,
ธรรม ๑๕ อยาง เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.
มาติกาและปลิโพธิเปนปจจัย
[๑๑๓๖] การกราน มีมาติกาแลปลิโพธเปนปจจัยโดยอนันตรปจจัย เปนปจจัยโดย
สมนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย. มาติกาและปลิโพธ
มีการกรานเปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. การกรานมีมาติกาและปลิโพธเปนปจจัยโดยปจฉาชาต*ปจจัย. ธรรม ๑๕ อยาง เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.
ความหวังและหมดหวังเปนปจจัย
[๑๑๓๗] วัตถุ มีความหวังและหมดหวังเปนปจจัย โดยอนันตรปจจัย เปนปจจัยโดย
สมนันตรปจจัย เปนปจจัยโดยนิสสยปจจัย เปนปจจัยโดยอุปนิสสยปจจัย. ความหวังและหมด
หวัง มีวัตถุเปนปจจัยโดยปุเรชาตปจจัย. วัตถุมีความหวังและหมดหวัง เปนปจจัยโดยปจฉาชาต
ปจจัย. ธรรม ๑๕ อยาง เปนปจจัยโดยสหชาตปจจัย.
นิทานเปนตนแหงบุพพกรณเปนตน
[๑๑๓๘] ถามวา บุพพกรณ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปน
ชาติ? มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
การถอนผา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
การอธิษฐานผา มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน.
การกราน มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไรเปน
แดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
มาติกาและปลิโพธ มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ?
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ความหวังและหมดหวัง มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ?
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ตอบวา บุพพกรณ มีประโยคเปนนิทาน มีประโยคเปนสมุทัย มีประโยคเปนชาติ
มีประโยคเปนแดนเกิดกอน มีประโยคเปนองค มีประโยคเปนสมุฏฐาน.
การถอนผา มีบุพพกรณเปนนิทาน มีบุพพกรณเปนสมุทัย มีบุพพกรณเปนชาติ มี
บุพพกรณเปนแดนเกิดกอน มีบุพพกรณเปนองค มีบุพพกรณเปนสมุฏฐาน.
การอธิษฐานผา มีการถอนเปนนิทาน มีการถอนเปนสมุทัย มีการถอนเปนชาติ มี
การถอนเปนแดนเกิดกอน มีการถอนเปนองค มีการถอนเปนสมุฏฐาน.

การกราน มีการอธิษฐานเปนนิทาน มีการอธิษฐานเปนสมุทัย มีการอธิษฐานเปนชาติ
มีการอธิษฐานเปนแดนเกิดกอน มีการอธิษฐานเปนองค มีการอธิษฐานเปนสมุฏฐาน.
มาติกาและปลิโพธ มีการกรานเปนนิทาน มีการกรานเปนสมุทัย มีการกรานเปนชาติ
มีการกรานเปนแดนเกิดกอน มีการกรานเปนองค มีการกรานเปนสมุฏฐาน.
ความหวังและหมดหวัง มีวัตถุเปนนิทาน มีวัตถุเปนสมุทัย มีวัตถุเปนชาติ มีวัตถุ
เปนแดนเกิดกอน มีวัตถุเปนองค มีวัตถุเปนสมุฏฐาน.
ถ. ประโยค มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
บุพพกรณ ...
การถอนผา ...
การอธิษฐานผา ...
การกราน ...
มาติกาและปลิโพธ ...
วัตถุ ...
ความหวังและหมดหวัง มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ?
มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ต. ประโยค มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุเปนแดนเกิด
กอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
การถอนผา ...
การอธิษฐานผา ...
การกราน ...
มาติกาและปลิโพธ ...
วัตถุ ...
ความหวังและหมดหวัง มีเหตุเปนนิทาน มีเหตุเปนสมุทัย มีเหตุเปนชาติ มีเหตุ
เปนแดนเกิดกอน มีเหตุเปนองค มีเหตุเปนสมุฏฐาน.
ถ. ประโยค มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ? มีอะไร
เปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน ...
บุพพกรณ ...
การถอนผา ...
การอธิษฐานผา ...
การกราน ...
มาติกาและปลิโพธ ...
วัตถุ ...
ความหวังและหมดหวัง มีอะไรเปนนิทาน? มีอะไรเปนสมุทัย? มีอะไรเปนชาติ?

มีอะไรเปนแดนเกิดกอน? มีอะไรเปนองค? มีอะไรเปนสมุฏฐาน?
ต. ประโยค มีปจจัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มีปจจัยเปน
แดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
บุพพกรณ ...
การถอนผา ...
การอธิษฐานผา ...
การกราน ...
มาติกาและปลิโพธ ...
วัตถุ ...
ความหวังและหมดหวัง มีปจ จัยเปนนิทาน มีปจจัยเปนสมุทัย มีปจจัยเปนชาติ มี
ปจจัยเปนแดนเกิดกอน มีปจจัยเปนองค มีปจจัยเปนสมุฏฐาน.
สงเคราะหธรรม
[๑๑๓๙] ถามวา บุพพกรณ สงเคราะหดวยธรรมเทาไร?
ตอบวา บุพพกรณ สงเคราะหดวยธรรม ๗ อยาง คือ ซักผา ๑ กะผา ๑ ตัดผา ๑
เนาผา ๑ เย็บผา ๑ ยอมผา ๑ ทํากัปปะพินทุ ๑ บุพพกรณ สงเคราะหดวยธรรม ๗ นี้.
ถ. การถอนผา สงเคราะหดวยธรรมเทาไร?
ต. การถอนผา สงเคราะหดวยธรรม ๓ อยาง คือ ผาสังฆาฏิ ๑ ผาอุตราสงค ๑
ผาอันตรวาสก ๑.
ถ. การอธิษฐานผา สงเคราะหดวยธรรมเทาไร?
ต. การอธิษฐานผา สงเคราะหดวยธรรม ๓ อยาง คือ ผาสังฆาฏิ ๑ ผาอุตราสงค ๑
ผาอันตรวาสก ๑.
ถ. การกราน สงเคราะหดวยธรรมเทาไร?
ต. การกราน สงเคราะหดวยธรรมอยางเดียว คือ เปลงวาจา.
มูลเหตุแหงกฐินเปนตน
[๑๑๔๐] ถามวา กฐินมีมูลเทาไร? มีวัตถุเทาไร? มีภูมิเทาไร?
ตอบวา กฐิน มีมูลอยางเดียว คือ สงฆ มีวตั ถุ ๓ คือ ผาสังฆาฏิ ๑ ผาอุตราสงค
๑ ผาอันตรวาสก ๑ มีภูมิ ๖ คือ ผาทําดวยเปลือกไม ๑ ผาทําดวยฝาย ๑ ผาทําดวยไหม ๑
ผาทําดวยขนสัตว ๑ ผาทําดวยปาน ๑ ผาทําดวยสัมภาระเจือกัน ๑.
เปนตนแหงกฐินเปนตน
[๑๑๔๑] ถามวา กฐิน มีอะไรเปนเบื้องตน? มีอะไรเปนทามกลาง? มีอะไรเปนที่สุด?
ตอบวา กฐินมีบุพพกรณเปนเบื้องตน มีการทําเปนทามกลาง มีการกรานเปนที่สุด.
องคของภิกษุผูกรานกฐิน
[๑๑๔๒] ถามวา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไร ไมควรกรานกฐิน? ภิกษุประกอบ
ดวยองคเทาไร ควรกรานกฐิน?

ตอบวา ภิกษุประกอบดวยองค ๘ ไมควรกรานกฐิน ภิกษุประกอบดวยองค ๘ ควร
กรานกฐิน.
ถ. ภิกษุประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ไมควรกรานกฐิน?
ต. ภิกษุไมรูบุพพกรณ ๑ ไมรูการถอนผา ๑ ไมรูการอธิษฐานผา ๑ ไมรูการกราน ๑
ไมรูมาติกา ๑ ไมรูปลิโพธ ๑ ไมรูการเดาะกฐิน ๑ ไมรูอานิสงส ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้ ไมควรกรานกฐิน.
ถ. ภิกษุประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ควรกรานกฐิน?
ต. ภิกษุรูบุพพกรณ ๑ รูการถอนผา ๑ รูการอธิษฐานผา ๑ รูการกราน ๑ รูม าติกา
๑ รูปลิโพธ ๑ รูการเดาะกฐิน ๑ รูอานิสงส ๑.
ภิกษุประกอบดวยองค ๘ นี้ ควรกรานกฐิน.
การกรานกฐิน
[๑๑๔๓] ถามวา บุคคลพวกไหนกรานกฐินไมขึ้น? บุคคลพวกไหนกรานกฐินขึ้น?
ตอบวา บุคคล ๓ พวกกรานกฐินไมขึ้น บุคคล ๓ พวกกรานกฐินขึ้น.
ถ. บุคคล ๓ พวกเหลาไหน กรานกฐินไมขึ้น.
ต. บุคคลอยูนอกสีมาอนุโมทนา ๑ เมื่ออนุโมทนาไมเปลงวาจา ๑ เมื่อเปลงวาจาไม
ใหผูอื่นรู ๑ บุคคล ๓ พวกเหลานี้ กรานกฐินไมขึ้น.
ถ. บุคคล ๓ พวกเหลาไหน กรานกฐินขึ้น?
ต. บุคคลอยูในสีมาอนุโมทนา ๑ เมื่ออนุโมทนาเปลงวาจา ๑ เมื่อเปลงวาจาใหผูอื่น
รู ๑ บุคคล ๓ พวกนี้กรานกฐินขึ้น.
วัตถุวิบัติเปนตน
[๑๑๔๔] ถามวา การกรานกฐินเทาไร ไมขึ้น? การกรานกฐินเทาไร ขึ้น?
ตอบวา การกรานกฐิน ๓ อยาง ไมขึ้น การกรานกฐิน ๓ อยาง ขึ้น.
ถ. การกรานกฐิน ๓ อยางเหลาไหน ไมขึ้น?
ต. ผาเปนของวิบัติโดยวัตถุ ๑ วิบัติโดยกาล ๑ วิบัติโดยการกระทํา ๑ การกรานกฐิน
๓ อยางนี้ ไมขึ้น.
ถ. การกรานกฐิน ๓ อยางเหลาไหน ขึ้น?
ต. ผาเปนของถึงพรอมดวยวัตถุ ๑ ถึงพรอมดวยกาล ๑ ถึงพรอมดวยการกระทํา ๑
การกรานกฐิน ๓ อยางนี้ ขึ้น.
ควรรูกฐินเปนตน
[๑๑๔๕] พึงรูจักกฐิน พึงรูจ ักการกรานกฐิน พึงรูจักเดือนที่กรานกฐิน พึงรูจักวิบัติ
แหงการกรานกฐิน พึงรูจักสมบัติแหงการกรานกฐิน พึงรูจกั การทํานิมิต พึงรูจักการพูดเลียบ
เคียง พึงรูจักผาที่ยืมเขามา พึงรูจักผาที่เก็บไวคางคืน พึงรูจักผาที่เปนนิสสัคคีย.
วิภาคคําวาพึงรูจักกฐินเปนตน
[๑๑๔๖] คําวา พึงรูจักกฐิน นั้น ความวา การรวบรวม การประชุมชื่อ การตั้งชื่อ

การเรียกชื่อ ภาษา พยัญชนะ การกลาวธรรมเหลานั้น รวมเรียกวา กฐิน.
คําวา พึงรูจักเดือนที่กรานกฐิน คือ พึงรูจักเดือนทายแหงฤดูฝน.
คําวา พึงรูจักวิบัติแหงการกรานกฐิน ไดแก พึงรูจักวิบัติแหงการกรานกฐิน ดวย
อาการ ๒๔ อยาง.
คําวา พึงรูจักสมบัติแหงการกรานกฐิน ไดแก พึงรูจักสมบัติแหงการกรานกฐิน
ดวยอาการ ๑๗ อยาง.
คําวา พึงรูจักการทํานิมิต คือ ทํานิมิตวา จักกรานกฐิน ดวยผาผืนนี้.
คําวา พึงรูจักการพูดเลียบเคียง คือ ทําการพูดเลียบเคียงดวยคิดวา จักยังผากฐิน
ใหเกิด ดวยการพูดเลียบเคียงนี้.
คําวา พึงรูจักผาที่ยืมเขามา คือรูจักผาที่ทายกมิไดหยิบยกให.
คําวา พึงรูจักผาที่เก็บไวคางคืน คือ พึงรูจักผาที่เก็บไวคางคืน ๒ อยาง คือ
ทําคางคืน ๑ เก็บไวคางคืน ๑.
คําวา พึงรูจักผาเปนนิสสัคคีย นั้น คือ เมื่อภิกษุกําลังทําผาอยูอรุณขึ้นมา.
อธิบายการกรานกฐิน
[๑๑๔๗] คําวา พึงรูจักการกรานกฐิน นั้น มีอธิบายวา ถาผากฐินบังเกิดแกสงฆ
สงฆพึงปฏิบัติอยางไร? ภิกษุผูกรานพึงปฏิบัติอยางไร? ภิกษุผูอนุโมทนาพึงปฏิบัติอยางไร?
สงฆพึงใหผากฐินแกภิกษุผูกรานกฐินดวยญัตติทุติยกรรม.
ภิกษุผูกรานกฐินนั้น พึงซักขยําใหสะอาดแลว กะ ตัด เย็บ ยอม ทําพินทุกัปปะ
แลวกรานกฐินในวันนั้นเทียว ถาประสงคจะกรานกฐินดวยผาสังฆาฏิ พึงถอนผาสังฆาฏิผืนเกา
เสีย พึงอธิษฐานผาสังฆาฏิผืนใหม เปลงวาจาวา ขาพเจากรานกฐินดวยผาสังฆาฏิผืนนี้, ถา
ประสงคจะกรานกฐินดวยผาอุตราสงค พึงถอนผาอุตราสงคผืนเกาเสีย พึงอธิษฐานผาอุตราสงค
ผืนใหม เปลงวาจาวา ขาพเจากรานกฐินดวยผาอุตราสงคผืนนี,้ ถาประสงคจะกรานกฐินดวยผา
อันตรวาสก พึงถอนผาอันตรวาสกผืนเกาเสีย พึงอธิษฐานผาอันตรวาสกผืนใหม เปลงวาจาวา
ขาพเจากรานกฐินดวยผาอันตรวาสกผืนนี้.
อันภิกษุผูกรานกฐินนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคองอัญชลี
กลาวอยางนีว้ า ทานเจาขา กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม ขอทานทั้งหลาย
อนุโมทนาเถิด.
ภิกษุผูอนุโมทนาเหลานั้น พึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคองอัญชลี กลาวอยางนี้
วา ผูมีอายุ กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม เราทั้งหลายอนุโมทนา.
ภิกษุผูกรานกฐินนั้น พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคอง
อัญชลีกลาวอยางนี้วา ทานเจาขา กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม ขอทาน
ทั้งหลายอนุโมทนาเถิด.
ภิกษุผูอนุโมทนาเหลานั้น พึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคองอัญชลีกลาวอยางนีว้ า
ผูมีอายุ กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม เราทั้งหลายอนุโมทนา.

ภิกษุผูกรานกฐินนั้น พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคอง
อัญชลีกลาวอยางนี้วา ผูมีอายุ กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม ขอทาน
อนุโมทนาเถิด.
ภิกษุผูอนุโมทนานั้น พึงหมผาอุตราสงคเฉวียงบา ประคองอัญชลีกลาวอยางนี้วา ผูมี
อายุ กฐินของสงฆกรานแลว การกรานกฐินเปนธรรม ขาพเจาอนุโมทนา.
กรานกฐิน
[๑๑๔๘] ถามวา สงฆกรานกฐิน คณะกรานกฐิน บุคคลกรานกฐิน หรือ?
ตอบวา สงฆหาไดกรานกฐินไม คณะหาไดกรานกฐินไม แตบุคคลกรานกฐิน. ถา
สงฆหาไดกรานกฐินไม คณะหาไดกรานกฐินไม แตบุคคลกรานกฐิน ไดชื่อวา สงฆไมไดกราน
กฐิน คณะไมไดกรานกฐิน แตบุคคลกรานกฐิน.
ถ. สงฆสวดปาติโมกข คณะสวดปาติโมกข บุคคลสวดปาติโมกข หรือ?
ต. สงฆหาไดสวดปาติโมกขไม คณะหาไดสวดปาติโมกขไม แตบุคคลสวดปาติโมกข,
สงฆหาไดสวดปาติโมกขไม คณะหาไดสวดปาติโมกขไม แตบุคคลสวดปาติโมกข ไดชื่อวา
สงฆไมไดสวดปาติโมกข คณะไมไดสวดปาติโมกข แตบุคคลสวดปาติโมกข. หรือ เพราะ
ความสามัคคีแหงสงฆ เพราะความสามัคคีแหงคณะ เพราะบุคคลสวด ไดชื่อวา สงฆสวด
ปาติโมกข คณะสวดปาติโมกข บุคคลสวดปาติโมกข ฉันใด, สงฆหาไดกรานกฐินไม คณะ
หาไดกรานกฐินไม แตบุคคลกรานกฐิน, เพราะสงฆอนุโมทนา เพราะคณะอนุโมทนา เพราะ
บุคคลกราน ไดชื่อวา สงฆกรานกฐิน คณะกรานกฐิน บุคคลกรานกฐิน ฉันนั้นเหมือนกัน.
แกปญหาปลิโพธในมาติกา ๘
[๑๑๔๙] ทานมหากัสสปถามวา การเดาะกฐินมีการหลีกไปเปนที่สุด
อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจา
ขอถามทานถึงการเดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?
ทานพระอุบาลีตอบวา การเดาะกฐินมีการหลีกไปเปนที่สุด อัน
พระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เมื่อภิกษุ
หลีกไปดวยคิดวา จักทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในจีวรขาดกอน, ปลิโพธ
ในอาวาสขาดพรอมกับภิกษุนั้นไปนอกสีมา.
[๑๑๕๐] ม. การเดาะกฐินมีการทําเสร็จเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปน
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทาน ถึงการ
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?
อุ. การเดาะกฐินมีการทําเสร็จเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปน
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวาจัก
ทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในอาวาสขาดกอน เมื่อจีวรสําเร็จ ปลิโพธใน
จีวรขาด.
[๑๑๕๑] ม. การเดาะกฐินมีการตกลงใจเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปน

เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทานถึงการ
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?
อุ. การเดาะกฐินมีการตกลงใจเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปน
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เมื่อภิกขุหลีกไปดวยคิดวาจัก
ทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธ ๒ อยาง ขาดพรอมกัน.
[๑๑๕๒] ม. การเดาะกฐินมีความเสียเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปน
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทานถึงการ
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?
อุ. การเดาะกฐินมีการเสียเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปนเผา
พันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวาจักทิ้ง
อาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในอาวาสขาดกอน ปลิโพธในจีวรขาดเมื่อจีวร
เสียหาย.
[๑๑๕๓] ม. การเดาะกฐินมีการฟงเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปน
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทานถึงการ
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน
อุ. การเดาะกฐินมีการฟงเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุ
แหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวาจักทิ้ง
อาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในจีวรขาดกอน ปลิโพธในอาวาสขาดพรอมกับ
การฟงของภิกษุนั้น.
[๑๑๕๔] ม. การเดาะกฐินมีความสิ้นหวังเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปน
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทาน ถึงการ
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?
อุ. การเดาะกฐินมีความสิ้นหวังเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผูเปน
เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวาจัก
ทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในอาวาสขาดกอน ปลิโพธในจีวรขาดตอเมื่อ
สิ้นความหวังในจีวรแลว.
[๑๑๕๕] ม. การเดาะกฐินมีการกาวลวงสีมาเปนที่สุด อันพระสุคตเจาผู
เปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทาน ถึง
การเดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?
อุ. การเดาะกฐินมีการกาวลวงสีมาเปนที่สุด อันพระสุคตเจา
ผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปดวย
คิดวา จักทิ้งอาวาสนี้เสียละ ปลิโพธในจีวรขาดกอน ปลิโพธในอาวาส
ขาดเมื่อภิกษุนั้นไปนอกสีมา.
[๑๑๕๖] ม. การเดาะกฐินมีการเดาะพรอมกัน อันพระสุคตเจาผูเปน

เผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็ขาพเจาขอถามทานถึงการ
เดาะกฐินนั่น ปลิโพธอยางไหนขาดกอน?
อุ. การเดาะกฐินมีการเดาะพรอมกัน อันพระสุคตเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวแลว ก็เมื่อภิกษุหลีกไปดวยคิดวาจักทิ้ง
อาวาสนี้เสียละ ปลิโพธทั้ง ๒ ขาดพรอมกัน.
การเดาะกฐิน
[๑๑๕๗] ถามวา การเดาะกฐินที่สงฆเปนใหญมีเทาไร? การเดาะกฐินที่บุคคลเปน
ใหญมีเทาไร? การเดาะกฐินที่สงฆไมเปนใหญบุคคลไมเปนใหญมีเทาไร?
ตอบวา การเดาะกฐินที่สงฆเปนใหญมีอยางเดียว คือ การเดาะในระหวาง.
การเดาะกฐินที่บุคคลเปนใหญมี ๔ อยาง คือ เดาะกฐินมีการหลีกไปเปนที่สุด ๑ มี
การทําเสร็จเปนที่สุด ๑ มีความตกลงใจเปนที่สุด ๑ มีความกาวลวงสีมาเปนที่สุด ๑.
การเดาะกฐินที่สงฆไมเปนใหญ ที่บุคคลไมเปนใหญมี ๔ อยาง คือการเดาะกฐินมี
การเสียเปนที่สุด ๑ มีการฟงเปนที่สุด ๑ มีความสิ้นหวังเปนที่สุด ๑ มีการเดาะกฐินพรอมกัน ๑.
การเดาะกฐินภายในสีมาเปนตน
[๑๑๕๘] ถามวา การเดาะกฐินเทาไร เดาะภายในสีมา? การเดาะกฐินเทาไร เดาะ
ภายนอกสีมา? การเดาะกฐินเทาไร บางอยางเดาะภายในสีมา บางอยางเดาะภายนอกสีมา?
ตอบวา การเดาะกฐิน ๒ อยาง เดาะภายในสีมา คือ เดาะในระหวาง ๑ เดาะ
พรอมกัน ๑.
การเดาะกฐิน ๓ อยาง เดาะภายนอกสีมา คือ การเดาะกฐินมีความหลีกไปเปนที่สุด
๑ มีความฟงเปนที่สุด ๑ มีความกาวลวงสีมาเปนที่สุด ๑.
การเดาะกฐิน ๔ อยาง บางอยางเดาะภายในสีมา บางอยางเดาะภายนอกสีมา คือ
การเดาะกฐินมีการทําเสร็จเปนที่สุด ๑ มีความตกลงใจเปนที่สุด ๑ มีความเสียเปนที่สุด ๑ มี
ความสิ้นหวังเปนที่สุด ๑.
การเดาะกฐินเกิดขึ้นพรอมกันเปนตน
[๑๑๕๙] ถามวา การเดาะกฐินเทาไร เกิดดวยกัน ดับดวยกัน? การเดาะกฐิน
เทาไร เกิดดวยกัน ดับตางกัน?
ตอบวา การเดาะกฐิน ๒ อยางที่เกิดดวยกัน ดับดวยกัน คือ เดาะในระหวาง ๑
เดาะพรอมกัน ๑.
การเดาะกฐินนอกนั้น เกิดดวยกัน ดับตางกัน.
กฐินเภท จบ
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๑๑๖๐] ใคร ดวยอยางไร ธรรม ๑๕ อยาง นิทาน เหตุ ปจจัย สงเคราะห มูล
เบื้องตน ประเภท บุคคล ๘ บุคคล ๓ การเดาะกฐิน ๓ พึงรู การกราน การสวด ปลิโพธ

เปนใหญ สีมา เกิดขึ้นและดับ.
ปริวาร จบ
---------------อุปาลิปญจกะ
อนิสสิตวรรคที่ ๑
ทานพระอุบาลีเขาเฝา
[๑๑๖๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระอุบาลีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย
บังคมนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถามปญหาวา ดังนี้:องคของภิกษุผูตองถือนิสัย
พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิต
ไมได?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ จะไมถือนิสัยอยูตลอด
ชีวิตไมได. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมรูอุโบสถ
๒. ไมรูอุโบสถกรรม
๓. ไมรูปาติโมกข
๔. ไมรูปาติโมกขุทเทศ
๕. มีพรรษาหยอนหา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิตไมได.
องคของภิกษุผูไมตองถือนิสยั
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชีวิต. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. รูอุโบสถ
๒. รูอุโบสถกรรม
๓. รูปาติโมกข
๔. รูปาติโมกขุทเทศ
๕. มีพรรษาไดหาหรือเกินหา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสสัยอยูตลอดชีวิต.
องคของภิกษุผูตองถือนิสัยอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวติ ไมได. องค
๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมรูปวารณา
๒. ไมรูปวารณากรรม

๓. ไมรูปาติโมกข
๔. ไมรูปาติโมกขุทเทศ
๕. มีพรรษาหยอนหา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิตไมได.
องคของภิกษุผูไมตองถือนิสสัย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชีวิต. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. รูปวารณา
๒. รูปวารณากรรม
๓. รูปาติโมกข
๔. รูปาติโมกขุทเทศ
๕. มีพรรษาไดหา หรือเกินหา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสยั อยูตลอดชีวิต.
องคของภิกษุผูตองถือนิสัยอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวติ ไมได.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมรูอาบัติและมิใชอาบัติ
๒. ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก
๓. ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ
๔. ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ
๕. มีพรรษาหยอนหา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล จะไมถือนิสัยอยูตลอดชีวิตไมได.
องคของภิกษุผูไมตองถือนิสยั
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมตองถือนิสัยอยูตลอดชีวิต. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. รูอาบัติและมิใชอาบัติ
๒. รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก
๓. รูอาบัติมิสวนเหลือและอาบัติไมมีสวนเหลือ
๔. รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ
๕. มีพรรษาไดหา หรือเกินหา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมตองถือนิสยั อยูตลอดชีวิต.
ภิกษุผูที่ไมใหควรอุปสมบทเปนตน
[๑๑๖๒] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงใหอุปสมบท
ไมพึงใหนิสัย ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก?

พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึง
ใหสามเณรอุปฏฐาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมอาจพยาบาลเองหรือสั่งผูอื่นใหพยาบาลอันเตวาสิกหรือสัทธิวหิ าริกผูอาพาธ
๒. ไมอาจระงับเองหรือใหผูอื่นชวยระงับความกระสัน
๓. ไมอาจบรรเทาเองหรือใหผูอื่นชวยบรรเทาความเบื่อหนาย อันเกิดขึ้นโดยธรรม
๔. ไมอาจแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป
๕. ไมอาจแนะนําในวินัยอันยิ่งขึ้นไป.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไม
พึงใหสามเณรอุปฏฐาก.
ภิกษุผูควรใหอุปสมบทเปนตน
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสัย พึงใหสามเณร
อุปฏฐาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. อาจพยาบาลเองหรือสั่งผูอื่นใหพยาบาลอันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริกผูอาพาธ
๒. อาจระงับเองหรือใหผูอนื่ ชวยระงับความกระสัน
๓. อาจบรรเทาเองหรือใหผูอื่นชวยบรรเทาความเบื่อหนาย อันเกิดขึ้นโดยธรรม
๔. อาจแนะนําในธรรมอันยิ่งขึ้นไป
๕. อาจแนะนําในวินัยอันยิง่ ขึ้นไป
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสัย พึงให
สามเณรอุปฏฐาก.
ภิกษุผูไมควรใหอุปสมบทเปนตนอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย
ไมพึงใหสามเณรอุปฏฐาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมอาจฝกปรืออันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาเปนสวนอภิสมาจาร
๒. ไมอาจแนะนําอันเตวาสิก หรือสัทธิวิหาริก ในสิกขาเปนสวนเบื้องตนแหงพรหม
จรรย
๓. ไมแนะนําในศีลอันยิ่งขึ้นไป
๔. ไมอาจแนะนําในจิตอันยิ่งขึ้นไป
๕. ไมอาจแนะนําในปญญาอันยิ่งขึ้นไป
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหอุปสมบท ไมพึงใหนิสัย ไมพึง
ใหสามเณรอุปฏฐาก.
ภิกษุผูควรใหอุปสมบทเปนตน
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสัย พึงใหสามเณร
อุปฏฐาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. อาจฝกปรืออันเตวาสิก หรือสัทธิวหิ าริก ในสิกขาเปนสวนอภิสมาจาร

๒. อาจแนะนําอันเตวาสิกหรือสัทธิวหิ าริก ในสิกขาเปนสวนเบื้องตนแหงพรหม*จรรย
๓. อาจแนะนําในศีลอันยิ่งขึ้นไป
๔. อาจแนะนําในจิตอันยิ่งขึ้นไป
๕. อาจแนะนําในปญญาอันยิ่งขึ้นไป
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงใหอุปสมบท พึงใหนิสัย พึงให
สามเณรอุปฏฐาก.
องค ๕ ของภิกษุผูถูกลงโทษ
[๑๑๖๓] อุ. พระพุทธเจาขา สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองคเทาไรหนอ
แล?
พ. ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. เปนอลัชชี
๒. เปนพาล
๓. ไมใชเปนปกตัตตะ
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ
๕. มีอาชีววิบัติ
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. เปนผูมีศีลวิบัติ ในอธิศีล
๒. เปนผูมีอาจารวิบัติ ในอัธยาจาร
๓. เปนผูมีทิฏฐิวิบัติ ในอติทิฏฐิ
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ
๕. มีอาชีววิบัติ
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. เปนผูประกอบดวยความคะนองกาย
๒. เปนผูประกอบดวยความคะนองวาจา
๓. เปนผูประกอบดวยความคะนองกายและวาจา
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ
๕. มีอาชีววิบัติ
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.

ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. เปนผูประพฤติอนาจารทางกาย
๒. เปนผูประพฤติอนาจารทางกาย
๓. เปนผูประพฤติอนาจารทางกายและทางวาจา
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ
๕. มีอาชีววิบัติ
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. เปนผูประกอบดวยความลบลางทางกาย
๒. เปนผูประกอบดวยความลบลางทางวาจา
๓. เปนผูประกอบดวยความลบลางทางกายและทางวาจา
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ
๕. มีอาชีววิบัติ
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางกาย
๒. เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางวาจา
๓. เปนผูประกอบดวยมิจฉาชีพทางกายและวาจา
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ
๕. มีอาชีววิบัติ
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ตองอาบัติแลวถูกลงโทษ แตยังใหอุปสมบท
๒. ใหนิสัย
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. ยินดีการสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ยังสอนภิกษุณี
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:-

๑. ถูกสงฆลงโทษเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น
๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ตองอาบัติที่เลวกวานั้น
๔. ติเตียนกรรม
๕. ติเตียนภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. พูดติพระพุทธเจา
๒. พูดติพระธรรม
๓. พูดติพระสงฆ
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ
๕. มีอาชีววิบัติ
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แลฯ
อนิสสิตวรรค ที่ ๑ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๑๖๔] อุโบสถ ๑ ปวารณา ๑ อาบัติ ๑ อาพาธ ๑ อภิสมาจาร ๑ อลัชชี
อธิศีล ๑ คะนอง ๑ อนาจาร ๑ ลบลาง ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ อาบัติ ๑ เพราะอาบัติใด ๑ ติพระ*พุทธเจา ๑ รวมเปนวรรคที่ ๑ แลฯ
นัปปฏิปสสัมภนวรรคที่ ๒
องคของภิกษุที่ไมควรระงับกรรม
[๑๑๖๕] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล สงฆไมพึงระงับ
กรรม?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงระงับกรรม. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ตองอาบัติแลวถูกลงโทษ ยังใหอุปสมบท
๒. ใหนิสัย
๓. ใหสามเณรอุปฏฐาก
๔. ยินดีการสมมติใหเปนผูสอนภิกษุณี
๕. แมไดรับสมมติแลว ยังสอนภิกษุณี
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับกรรม.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆไมพงึ ระงับกรรม. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:-

๑. ถูกสงฆลงโทษเพราะอาบัติใด ตองอาบัตินั้น
๒. ตองอาบัติอื่นอันเชนกัน
๓. ตองอาบัติที่เลวกวานั้น
๔. ติกรรม
๕. ติภิกษุทั้งหลายผูทํากรรม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับกรรม.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆไมพงึ ระงับกรรม. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. พูดติพระพุทธเจา
๒. พูดติพระธรรม
๓. พูดติพระสงฆ
๔. เปนมิจฉาทิฏฐิ
๕. มีอาชีววิบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับกรรม.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก สงฆไมพงึ ระงับกรรม. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. เปนอลัชชี
๒. เปนพาล
๓. ไมใชเปนปกตัตตะ
๔. ทําการย่ํายีในขอวัตร
๕. ไมทําใหบริบูรณในสิกขา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงระงับกรรม.
คุณสมบัติของภิกษุผูเขาสงคราม
[๑๑๖๖] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุผูเขาสงคราม เมื่อเขาหาสงฆพึงตั้งธรรมเทาไรไว
ในตน แลวเขาหาสงฆ
พ. ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูเขาสงคราม เมื่อเขาหาสงฆพึงตั้งธรรม ๕ อยางไวในตน
แลวเขาหาสงฆ ธรรม ๕ อะไรบาง
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูเขาสงคราม เมื่อเขาหาสงฆ
๑. พึงมีจิตยําเกรง มีจิตเสมอดวยผาเช็ดธุลี เขาหาสงฆ
๒. พึงเปนผูรูจักอาสนะ รูจ ักการนั่ง
๓. ไมเบียดภิกษุผูเถระ ไมกีดกันอาสนะภิกษุผูออนกวา พึงนั่งอาสนะอันควร
๔. ไมพึงพูดเรื่องตางๆ ไมพึงพูดติรัจฉานกถา
๕. พึงกลาวธรรมดวยตนเอง หรือเชิญผูอื่นกลาว ไมพึงดูหมิ่นอริยดุษณีภาพ
ดูกรอุบาลี ถาสงฆทํากรรมที่ควรพรอมเพรียงกันทํา ถาในกรรมนั้นภิกษุไมชอบใจ จะ

พึงทําความเห็นแยงก็ได แลวควบคุมสามัคคีไว ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเธอคิดวา เราอยา
มีความเปนตางๆ จากสงฆเลย.
ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูเขาสงคราม เมื่อเขาหาสงฆ พึงตั้งธรรม ๕ อยางนีไ้ วในตน
แลวเขาหาสงฆเถิด.
องคของภิกษุผูพดู ในสงฆ
[๑๑๖๗] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เมื่อพูดในสงฆ
ยอมไมเปนที่ปรารถนาของชนหมูมาก ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก และไมเปนที่ชอบใจของชน
หมูมาก?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เมื่อพูดในสงฆ ยอมไมเปนที่ปรารถนา
ของชนหมูมาก ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก และไมเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูมีความคิดมืดมน
๒. พูดซัดผูอื่น
๓. ไมฉลาดในถอยคําที่เชื่อมถึงกัน
๔. ไมโจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร
๕. ไมปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ ยอมไมเปนที่ปรารถนา
ของชนหมูมาก ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก และไมเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เมื่อพูดในสงฆยอมเปนที่ปรารถนาของชนหมู
มาก เปนที่พอใจของชนหมูมาก และเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมเปนผูมีความคิดมืดมน
๒. ไมพูดซัดผูอื่น
๓. ฉลาดในถอยคําที่เชื่อมถึงกัน
๔. โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร
๕. ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆยอมเปนที่ปรารถนาของชน
หมูมาก เปนที่พอใจของชนหมูมาก และเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก.
องคของภิกษุผูพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก เมื่อพูดในสงฆยอมไมเปนที่ปรารถนา
ของชนหมูมาก ไมเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก และไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูอวดอาง
๒. เปนผูรุกราน
๓. ยึดถืออธรรม

๔. คานธรรม
๕. กลาวถอยคําที่ไรประโยชนมาก
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆยอมไมเปนที่ปรารถนาของ
ชนหมูมาก ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก และไมเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เมื่อพูดในสงฆ ยอมเปนที่ปรารถนาของชนหมู
มาก เปนที่พอใจของชนหมูมาก และเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมเปนผูอวดอาง
๒. ไมเปนผูรุกราน
๓. ยึดถือธรรม
๔. คานอธรรม
๕. ไมกลาวถอยคําที่ไรประโยชนมาก
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ ยอมเปนที่ปรารถนา
ของชนหมูมาก เปนที่พอใจของชนหมูมาก และเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก.
องคของภิกษุผูพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก เมื่อพูดในสงฆ ยอมไมเปนที่
ปรารถนาของชนหมูมาก ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก และไมเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. พูดขมขู
๒. พูดไมใหโอกาสผูอ ื่น
๓. ไมโจทตามอาบัติในธรรมและในวินยั อันสมควร
๔. ไมปรับตามอาบัติในธรรมและในวินยั อันสมควร
๕. ไมช้แี จงตามความเห็น
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ ยอมไมเปนที่ปรารถนา
ของชนหมูมาก ไมเปนที่พอใจของชนหมูมาก และไมเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เมื่อพูดในสงฆ ยอมเปนที่ปรารถนาของชนหมู
มาก เปนที่พอใจของชนหมูมาก และเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมพูดขมขู
๒. พูดใหโอกาสผูอื่น
๓. โจทตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร
๔. ปรับตามอาบัติในธรรมและในวินัยอันสมควร
๕. ชี้แจงตามความเห็น
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เมื่อพูดในสงฆ ยอมเปนที่ปรารถนาของ
ชนหมูมาก เปนที่พอใจของชนหมูมาก และเปนที่ชอบใจของชนหมูมาก.
อานิสงสในการเรียนวินยั

[๑๑๖๘] อุ. พระพุทธเจาขา ในการเรียนวินยั มีอานิสงสเทาไรหนอแล?
พ. ดูกรอุบาลี ในการเรียนวินัยมีอานิสงส ๕ นี้. อานิสงส ๕ อะไรบาง คือ:๑. กองศีลเปนอันตนคุมครองรักษาไวดวยดี
๒. เปนที่พึ่งพิงของผูถูกความสงสัยครอบงํา
๓. เปนผูแกลวกลาพูดในทามกลางสงฆ
๔. ขมขี่ขาศึกไดดว ยดีโดยสหธรรม
๕. เปนผูปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม
ดูกรอุบาลี ในการเรียนวินยั มีอานิสงส ๕ นี้แล.
นัปปฏิปสสัมภนวรรคที่ ๒ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๑๖๙] ตองอาบัติ ๑ เพราะอาบัติใด ๑ พูดติเตียน ๑ อลัชชี ๑ สงคราม ๑ มี
ความคิดมืดมน ๑ อวดอาง ๑ ขมขู ๑ เรียนวินัย ๑.
โวหารวรรคที่ ๓
ภิกษุไมควรพูดในสงฆ
[๑๑๗๐] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงพูดในสงฆ พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมรูอาบัติ
๒. ไมรูสมุฏฐานอาบัติ
๓. ไมรูประโยคอาบัติ
๔. ไมรูความระงับอาบัติ
๕. ไมฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูอาบัติ
๒. รูสมุฏฐานอาบัติ
๓. รูประโยคอาบัติ
๔. รูความระงับอาบัติ
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:-

๑. ไมรูอธิกรณ
๒. ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ
๓. ไมรูประโยคอธิกรณ
๔. ไมรูความระงับอธิกรณ
๕. ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูอธิกรณ
๒. รูสมุฏฐานอธิกรณ
๓. รูประโยคอธิกรณ
๔. รูความระงับอธิกรณ
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. พูดขมขู
๒. พูดไมใหโอกาสผูอ ื่น
๓. ไมโจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร
๔. ไมปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร
๕. ไมชี้แจงตามความเห็น
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมพูดขมขู
๒. พูดใหโอกาสผูอื่น
๓. โจทตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร
๔. ปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยอันสมควร
๕. ชี้แจงตามความเห็น
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:-

๑. ไมรูอาบัติและอนาบัติ
๒. ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก
๓. ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได
๔. ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ
๕. ไมรูอาบัติที่ทําคืนไดและทําคืนไมได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูอาบัติและอนาบัติ
๒. รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก
๓. รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได
๔. รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ
๕. รูอาบัติที่ทําคืนไดและทําคืนไมได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมรูกรรม
๒. ไมรูการทํากรรม
๓. ไมรูวัตถุของกรรม
๔. ไมรูวัตรของกรรม
๕. ไมรูความระงับกรรม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูกรรม
๒. รูการทํากรรม
๓. รูวัตถุของกรรม
๔. รูวัตรของกรรม
๕. รูความระงับกรรม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:-

๑. ไมรูวัตถุ
๒. ไมรูนิทาน
๓. ไมรูบัญญัติ
๔. ไมรูบทที่ตกในภายหลัง
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูวัตถุ
๒. รูนิทาน
๓. รูบัญญัติ
๔. รูบทที่ตกในภายหลัง
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมควรพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ
๕. เปนอลัชชี
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. เปนลัชชี
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:-

๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ
๕. ไมฉลาดในวินัย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. ฉลาดในวินัย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมรูญัตติ
๒. ไมรูการทําญัตติ
๓. ไมรูอนุสาวนาแหงญัตติ
๔. ไมรูสมถะแหงญัตติ
๕. ไมรูความระงับแหงญัตติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูญัตติ
๒. รูการทําญัตติ
๓. รูอนุสาวนาแหงญัตติ
๔. รูสมถะแหงญัตติ
๕. รูความระงับแหงญัตติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:-

๑. ไมรูสุตตะ
๒. ไมรูสุตตานุโลม
๓. ไมรูวินยั
๔. ไมรูวินยานุโลม
๕. ไมฉลาดในฐานะและอฐานะ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ.
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูสุตตะ
๒. รูสุตตานุโลม
๓. รูวินยั
๔. รูวินยานุโลม
๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
ภิกษุไมควรพูดในสงฆอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมพึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมรูธรรม
๒. ไมรูธรรมานุโลม
๓. ไมรูวินยั
๔. ไมรูวินยานุโลม
๕. ไมฉลาดในคําตนและคําปลาย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงพูดในสงฆ
ภิกษุควรพูดในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงพูดในสงฆ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูธรรม
๒. รูธรรมานุโลม
๓. รูวินยั
๔. รูวินยานุโลม
๕. ฉลาดในคําตนและคําปลาย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงพูดในสงฆ.
โวหารวรรค ที่ ๓ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค

[๑๑๗๑] อาบัติ ๑ อธิกรณ ๑ ขมขู ๑ รูอาบัติ ๑ กรรม ๑ วัตถุ ๑ อลัชชี ๑
ไมฉลาด ๑ ญัตติ ๑ ไมรูสุตตะ ๑ ไมรูธรรม ๑ รวมเปนวรรคที่ ๓ แลฯ
ทิฏฐาวิกรรมวรรคที่ ๔
การทําความเห็นแยงที่ไมเปนธรรม
[๑๑๗๒] อุ. การทําความเห็นแยงที่ไมเปนธรรม มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงที่ไมเปนธรรมนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง?
คือ:๑. ทําความเห็นแยงในอนาบัติ
๒. ทําความเห็นแยงในอาบัติที่ไมเปนเทสนาคามินี
๓. ทําความเห็นแยงในอาบัติที่แสดงแลว
๔. ทําความเห็นแยงพรอมกัน ๔-๕ รูป
๕. ทําความเห็นแยงดวยนึกในใจ
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงไมเปนธรรม ๕ อยาง นี้แล.
การทําความเห็นแยงที่เปนธรรม
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงที่เปนธรรมนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยาง อะไรบาง?
คือ:๑. ทําความเห็นแยงในอาบัติ
๒. ทําความเห็นแยงในอาบัติเปนเทสนาคามินี
๓. ทําความเห็นแยงในอาบัติอันยังมิไดแสดง
๔. ไมทําความเห็นแยงพรอมกัน ๔-๕ รูป
๕. ไมทําความเห็นแยงดวยนึกในใจ
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงที่เปนธรรม ๕ อยาง นี้แล
การทําความเห็นแยงที่ไมเปนธรรมอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงที่ไมเปนธรรม แมอื่นอีก ๕ อยาง. ๕ อยางอะไร
บาง? คือ:๑. ทําความเห็นแยงในสํานักภิกษุนานาสังวาสก
๒. ทําความเห็นแยงในสํานักภิกษุผูอยูในสีมาตางกัน
๓. ทําความเห็นแยงในสํานักภิกษุมิใชปกตัตตะ
๔. ทําความเห็นแยงพรอมกัน ๔-๕ รูป
๕. ทําความเห็นแยงดวยนึกในใจ
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงที่ไมเปนธรรม ๕ อยาง นี้แล.
การทําความเห็นแยงที่เปนธรรม
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงที่เปนธรรมนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:๑. ทําความเห็นแยงในสํานักภิกษุสมานสังวาสก

๒. ทําความเห็นแยงในสํานักภิกษุผูอยูในสีมาเดียวกัน
๓. ทําความเห็นแยงในสํานักภิกษุผูเปนปกตัตตะ
๔. ไมทําความเห็นแยงพรอมกัน ๔-๕ รูป
๕. ไมทําความเห็นแยงดวยนึกในใจ
ดูกรอุบาลี การทําความเห็นแยงที่เปนธรรม ๕ อยาง นี้แล.
การรับประเคนที่ใชไมได
[๑๑๗๓] อุ. การรับประเคนที่ใชไมได มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี การรับประเคนที่ใชไมไดนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:๑. ของเขาใหดวยกาย ไมรบั ประเคนดวยกาย
๒. ของเขาใหดวยกาย ไมรับประเคนดวยของเนื่องดวยกาย
๓. ของเขาใหดวยของเนือ่ งดวยกาย ไมรับประเคนดวยกาย
๔. ของเขาใหดวยของเนื่องดวยกาย ไมรบั ประเคนดวยของเนื่องดวยกาย
๕. ของเขาใหดวยโยนให ไมรับประเคนดวยกาย หรือดวยของเนือ่ งดวยกาย
ดูกรอุบาลี การรับประเคนที่ใชไมได มี ๕ อยาง นี้แล.
การรับประเคนที่ใชได
ดูกรอุบาลี การรับประเคนที่ใชไดนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:๑. ของเขาใหดวยกาย รับประเคนดวยกาย
๒. ของเขาใหดวยกาย รับประเคนดวยของเนื่องดวยกาย
๓. ของเขาใหดวยของเนือ่ งดวยกาย รับประเคนดวยกาย
๔. ของเขาใหดวยของเนื่องดวยกาย รับประเคนดวยของเนื่องดวยกาย
๕. ของเขาใหดวยโยนให รับประเคนดวยกาย หรือดวยของเนื่องดวยกาย
ดูกรอุบาลี การรับประเคนที่ใชได ๕ อยาง นี้แล.
ของที่ไมเปนเดน
[๑๑๗๔] อุ. ของที่ไมเปนเดน มีเทาไร พระพุทธเจาขา
พ. ดูกรอุบาลี ของที่ไมเปนเดนนี้มี ๕ อยาง ๕ อยางอะไรบาง คือ:๑. ภิกษุไมทําใหเปนกัปปยะ
๒. ไมรับประเคน
๓. ไมยกสงให
๔. ทํานอกหัตถบาส
๕. มิไดกลาววา ทั้งหมดนัน้ พอละ
ดูกรอุบาลี ของที่ไมเปนเดนมี ๕ อยาง นี้แล.
ของที่เปนเดน
ดูกรอุบาลี ของที่เปนเดนนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุทําใหเปนกัปปยะ

๒. รับประเคน
๓. ยกสงให
๔. ทําในหัตถบาส
๕. กลาววา ทั้งหมดนั่นพอละ
ดูกรอุบาลี ของที่เปนเดน ๕ อยาง นี้แล.
การหามภัตร
[๑๑๗๕] อุ. การหามภัตรยอมปรากฎดวยอาการเทาไร พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี การหามภัตร ยอมปรากฏดวยอาการ ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง?
๑. การฉันยังปรากฏอยู
๒. โภชนะปรากฏอยู
๓. ผูใหอยูในหัตถบาส
๔. เขานอมของเขามา
๕. การหามปรากฏ
ดูกรอุบาลี การหามภัตร ยอมปรากฏดวยอาการ ๕ นี้แล.
ทําตามปฏิญญาที่ไมเปนธรรม
[๑๑๗๖] อุ. การทําตามปฏิญญาที่ไมเปนธรรม มีเทาไร พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี การทําตามปฏิญญาที่ไมเปนธรรมนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง?
คือ:๑. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาราชิก เธอถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก แตปฏิญญาวาตอง
อาบัติสังฆาทิเสส สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส จัดเปนทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม
๒. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาราชิก เธอถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก แตปฏิญญาวา ตอง
อาบัติปาจิตตีย สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาจิตตีย จัดเปนทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม
๓. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ เธอถูกโจทดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ แตปฏิญญา
วา ตองอาบัติทุกกฏ สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุกกฏ จัดเปนทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม
๔. ภิกษุเปนผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ ทุกกฏ เธอถูกโจทดวย
อาบัติทุกกฏ แตปฏิญญาวา ตองอาบัติปาราชิก สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาราชิก จัดเปนทําตาม
ปฏิญญาไมเปนธรรม
๕. ภิกษุเปนผูตองอาบัติทุกกฏ เธอถูกโจทดวยอาบัติทุกกฏ แตปฏิญญาวาตองอาบัติ
สังฆาทิเสส ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ จัดเปนทําตาม
ปฏิญญาไมเปนธรรม
ดูกรอุบาลี การทําตามปฏิญญาไมเปนธรรม ๕ อยาง นี้แล.
ทําตามปฏิญญาที่เปนธรรม
ดูกรอุบาลี การทําตามปฏิญญาที่เปนธรรมนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาราชิก เธอถูกโจทดวยอาบัติปาราชิก ปฏิญญาวาตองอาบัติ

ปาราชิก สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาราชิก จัดเปนทําตามปฏิญญาที่เปนธรรม
๒. ภิกษุเปนผูตองอาบัติสังฆาทิเสส เธอถูกโจทดวยอาบัติสังฆาทิเสส ปฏิญญาวา
ตองอาบัติสังฆาทิเสส สงฆปรับเธอดวยอาบัติสังฆาทิเสส จัดเปนทําตามปฏิญญาที่เปนธรรม
๓. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาจิตตีย เธอถูกโจทดวยอาบัติปาจิตตีย ปฏิญญาวาตองอาบัติ
ปาจิตตีย สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาจิตตีย จัดเปนทําตามปฏิญญาที่เปนธรรม
๔. ภิกษุเปนผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ เธอถูกโจทดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ ปฏิญญาวา
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ สงฆปรับเธอดวยอาบัติปาฏิเทสนียะ จัดเปนทําตามปฏิญญาที่เปนธรรม
๕. ภิกษุเปนผูตองอาบัติทุกกฏ เธอถูกโจทดวยอาบัติทุกกฏ ปฏิญญาวาตองอาบัติ
ทุกกฏ สงฆปรับเธอดวยอาบัติทุกกฏ จัดเปนทําตามปฏิญญาที่เปนธรรม
ไมควรทําโอกาส
[๑๑๗๗] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทํา
โอกาส พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทําโอกาส.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนอลัชชี
๒. เปนพาล
๓. ไมใชเปนปกตัตตะ
๔. เปนผูพูดประสงคใหเคลื่อนจากพรหมจรรย
๕. ไมเปนผูพูดประสงคใหออกจากอาบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทําโอกาส.
ควรทําโอกาส
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส สงฆควรทําโอกาส. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. เปนลัชชี
๒. เปนบัณฑิต
๓. เปนปกตัตตะ
๔. เปนผูพูดประสงคใหออกจากอาบัติ
๕. ไมเปนผูพูดประสงคใหเคลื่อนจากพรหมจรรย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ขอใหทําโอกาส สงฆควรทําโอกาส.
ไมควรสนทนาวินัย
[๑๑๗๘] อุ. ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนาวินัยกับภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล
พระพุทธเจาขา?
พ. ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนาวินัยกับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:-

๑. ไมรูวัตถุ
๒. ไมรูนิทาน
๓. ไมรูบัญญัติ
๔. ไมรูบทที่ตกหลนภายหลัง
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนาวินัยกับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ควรสนทนาวินัย
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนาวินัยกับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. รูวัตถุ
๒. รูนิทาน
๓. รูบัญญัติ
๔. รูบทที่ตกหลนในภายหลัง
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิเขากันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนาวินัยกับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
เหตุที่ถามปญหา ๕ อยาง
[๑๑๗๙] อุ. การถามปญหามีเทาไร พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี การถามปญหานี้ มี ๕. อยาง ๕ อยางอะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุถามปญหา เพราะความรูนอย เพราะงมงาย
๒. เปนผูมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงถามปญหา
๓. ถามปญหาเพราะความดูหมิ่น
๔. เปนผูไมประสงคจะรู จึงถามปญหา
๕. ถามปญหาดวยมนสิการวา ถาเราถามปญหาขึ้น ภิกษุจะพยากรณโดยชอบเทียว
การพยากรณดังนี้นั้นเปนความดี ถาเราถามปญหาแลว เธอจักไมพยากรณโดยชอบเทียว เราจัก
พยากรณแกเธอโดยชอบเทียว.
ดูกรอุบาลี การถามปญหา ๕ นี้แล.
การอวดอางมรรคผล
อุ. การอวดอางมรรคผล มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี การอวดอางมรรคผลนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยาง อะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุอวดอางมรรคผล เพราะความรูนอย เพราะความงมงาย
๒. ภิกษุมีความปรารถนาลามก ถูกความปรารถนาครอบงํา จึงอวดอางมรรคผล
๓. อวดอางมรรคผล เพราะวิกลจริต เพราะจิตฟุงซาน
๔. อวดอางมรรคผล เพราะสําคัญวาไดบรรลุ
๕. อวดอางมรรคผลที่เปนจริง.

ดูกรอุบาลี การอวดอางมรรคผล ๕ อยาง นี้แล.
วิสุทธิ ๕
[๑๑๘๐] อุ. วิสุทธิมีเทาไร พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี วิสุทธินี้ มี ๕ อยาง ๕ อยางอะไรบาง? คือ:สวดนิทานแลว นอกนั้นสวดดวยสุตบท นี้จัดเปนวิสุทธิที่ ๑ สวดนิทาน สวด
ปาราชิก ๔ แลว นอกนั้นสวดดวยสุตบท นี้จัดเปนวิสุทธิที่ ๒ สวดนิทาน ปวดปาราชิก ๔
สวดสังฆาทิเสส ๑๓ แลว นอกนั้นสวดดวยสุตบท นี้จัดเปนวิสุทธิที่ ๓ สวดนิทาน สวด
ปาราชิก ๔ สวดสังฆาทิเสส ๑๓ สวดอนิยต ๒ แลว นอกนัน้ สวดดวยสุตบท นี้จัดเปนวิสุทธิ
ที่ ๔ สวดโดยพิสดารทีเดียว จัดเปนวิสุทธิที่ ๕
ดูกรอุบาลี วิสุทธิ ๕ อยาง นี้แล.
โภชนะ ๕
[๑๑๘๑] อุ. โภชนะมีเทาไร หนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี โภชนะนี้ มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:๑. ขาวสุก
๒. ขนมสด
๓. ขนมแหง
๔. ปลา
๕. เนื้อ
ดูกรอุบาลี โภชนะ ๕ อยาง นี้แล.
ทิฏฐาวิกรรมวรรค ที่ ๔ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๑๘๒] ทําความเห็นแยง ๑ ทําความเห็นแยงอีกนัยหนึง่ ๑ รับประเคน ๑ ของ
เปนเดน ๑ หามภัตร ๑ ปฏิญญา ๑ ขอโอกาส ๑ สนทนา ๑ ถามปญหา ๑ อวดอางมรรคผล ๑
วิสุทธิ ๑ โภชนะ ๑.
อัตตาทานวรรคที่ ๕
หนาที่ของโจทก
[๑๑๘๓] อุ. ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงกําหนดธรรมเทาไรไวในตน แลว
โจทผูอื่น พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงกําหนดธรรม ๕ อยางไวในตน
แลวโจทผูอื่น. ธรรม ๕ อยาง อะไรบาง? คือ:๑. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงกําหนดอยางนี้วา เราเปนผูมีความ
ประพฤติทางกายบริสุทธิ์หรือหนอ เราเปนผูป ระกอบดวยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไมมีชอง
ไมมีขอสอบสวนหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยูห รือไมม?ี

ดูกรอุบาลี ถาภิกษุไมใชเปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไมใชเปนผูประกอบ
ดวยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีขอสอบสวน จะมีผูวากลาวตอเธอวา เชิญทาน
ศึกษาความประพฤติทางกายกอน จะมีคนวากลาวตอเธอดังนี.้
๒. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผโู จทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงกําหนดอยางนีว้ า เราเปน
ผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์หรือหนอ เราเปนผูประกอบดวยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
ไมมีชอง ไมมีขอสอบสวนหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยูหรือไม?
ดูกรอุบาลี ถาภิกษุไมใชเปนผูประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไมใชเปนผูประกอบดวย
ความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไมมีชอง ไมมีขอสอบสวน จะมีผูวากลาวตอเธอวา เชิญทาน
ศึกษาความประพฤติทางวาจากอน จะมีคนวากลาวตอเธอดังนี้.
๓. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผโู จทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงกําหนดอยางนีว้ า เมตตาจิต
ไมมีอาฆาต เราเขาไปตั้งไวแลวในหมูเพื่อนสพรหมจารีหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยูหรือไมมี?
ดูกรอุบาลี ถาภิกษุไมไดเขาไปตั้งเมตตาจิตไมมีอาฆาตในหมูเพื่อนสพรหมจารี จะมีผู
กลาวตอเธอวา เชิญทานเขาไปตั้งเมตตาจิตในหมูเพื่อนสพรหมจารีกอน จะมีคนวากลาวตอเธอดังนี้
๔. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผโู จทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงกําหนดอยางนีว้ า เราเปน
ผูมีสุตะมาก ทรงจําสุตะ สั่งสมสุตะหรือหนอ ธรรมเหลานัน้ ใด งามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ สิ้นเชิง ธรรม
เห็นปานนั้นเราไดฟงมาก ทรงจําไวคลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีแลวดวยปญญา ธรรมนั้น
ของเรามีอยูหรือไมม?ี
ดูกรอุบาลี ถาภิกษุไมใชเปนผูมีสุตะมาก ทรงจําสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด
งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทัง้ อรรถ พรอมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ สิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เธอหาไดฟงมาก ทรงจําไวคลองปาก
ขึ้นใจ แทงตลอดดีแลวดวยปญญาไม จะมีผูกลาวตอเธอวา เชิญทานเรียนคัมภีรกอ น จะมีคน
วากลาวตอเธอดังนี้.
๕. ดูกรอุบาลี อนึ่ง ภิกษุผโู จทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงกําหนดอยางนีว้ า เราจํา
ปาติโมกขทั้งสองไดดี โดยพิสดาร สวดไพเราะคลองแคลวดี วินิจฉัยเรียบรอย โดยสุตตะ
โดยอนุพยัญชนะหรือ ธรรมนั้นของเรามีอยูห รือไมม?ี
ดูกรอุบาลี ถาภิกษุไมใชเปนผูจําปาติโมกขทั้งสอง โดยพิสดาร สวดไพเราะคลอง
แคลวดี วินิจฉัยเรียบรอย โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะไมได มีผูถามวา ทาน สิกขาบทนี้
พระผูมีพระภาคตรัสไวที่ไหน เธอถูกถามดังนี้ ยอมตอบไมถูกตอง จะมีผูวา กลาวตอเธอวา เชิญ
ทานเรียนวินัยกอน จะมีคนวากลาวตอเธอดังนี้.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคโจทผูอื่น พึงกําหนดธรรม ๕ อยางนี้ไวในตน แลว
โจทผูอื่นเถิด.
หนาที่ของโจทกอีกนัยหนึ่ง
[๑๑๘๔] อุ. ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงตั้งธรรมเทาไรไวในตน แลวโจท

ผูอื่น พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อยางไวในตนแลว
โจทผูอื่น. ธรรม ๕ อยางอะไรบาง? คือ:๑. เราจักพูดโดยกาลอันควร จักไมพูดโดยกาลไมควร
๒. เราจักพูดดวยคําจริง จักไมพูดดวยคําเท็จ
๓. เราจักพูดดวยคําสุภาพ จักไมพูดดวยคําหยาบ
๔. เราจักพูดดวยคําประกอบดวยประโยชน จักไมพูดดวยคําไมประกอบดวยประโยชน
๕. เราจักมีเมตตาจิตพูด จักไมมุงรายพูด
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อยางนี้ไวในตนแลวโจท
ผูอื่นเถิด.
โจทกควรใฝใจถึงธรรม
[๑๑๘๕] อุ. ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงมนสิการธรรมเทาไรไวในตน แลว
โจทผูอื่น พระพุทธเจา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงมนสิการธรรม ๕ อยางไวในตน
แลวโจทผูอื่น. ธรรม ๕ อยาง อะไรบาง? คือ:๑. ความการุญ
๒. ความหวังประโยชน
๓. ความเอ็นดู
๔. ความออกจากอาบัติ
๕. ความทําวินัยเปนเบื้องตน
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูโจทกประสงคจะโจทผูอื่น พึงมนสิการธรรม ๕ อยางนี้ไวในตน
แลวโจทผูอื่น.
องคของภิกษุผูไมควรใหทําโอกาส
[๑๑๘๖] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทํา
โอกาส พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทําโอกาส. องค
๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์
๓. เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์
๔. เปนผูเขลา ไมฉลาด
๕. ถูกซักเขา ไมอาจใหคําตอบขอที่ซัก
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ขอใหทําโอกาส สงฆไมควรทําโอกาส.
องคของภิกษุผูควรใหทําโอกาส

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ขอใหทําโอกาส สงฆควรทําโอกาส. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
๓. เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์
๔. เปนบัณฑิต ผูฉลาด
๕. ถูกซักเขา อาจใหคําตอบขอที่ซัก
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ขอใหทําโอกาส. สงฆควรทําโอกาส.
รับอธิกรณ
[๑๑๘๗] อุ. ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ พึงรับอธิกรณ ประกอบดวยองคเทาไร
พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ พึงรับอธิกรณ ประกอบดวยองค ๕.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุผูประสงคจะรับอธิกรณ พึงพิจารณาอยางนี้วา เราประสงคจะรับอธิกรณนี้
เปนกาลสมควรหรือไมที่จะรับอธิกรณนี้ ถาภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วาเปนกาลไมสมควรที่จะรับ
อธิกรณนี้ หาใชเปนกาลสมควรไม อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับไว
๒. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอ ยางนี้วา เปนกาลสมควรที่จะรับอธิกรณนี้ หาใชเปนการ
ไมสมควรไม ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เราประสงคจะรับอธิกรณนี้ อธิกรณนี้เปนเรื่องจริง
หรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอ ยางนี้วา อธิกรณนี้เปนเรื่องไมจริง หาใชเปนเรื่องจริงไม อธิกรณ
นั้น ภิกษุไมพึงรับไว.
๓. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอ ยางนี้วา อธิกรณนี้เปนเรื่องจริง หาใชเปนเรื่องไมจริงไม
ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เราประสงคจะรับอธิกรณนี้ อธิกรณนี้ประกอบดวยประโยชนหรือไม
ถาภิกษุพิจารณาอยูรอู ยางนี้วา อธิกรณนี้ ไมประกอบดวยประโยชน หาใชประกอบดวยประโยชน
ไม อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับไว.
๔. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยูรอู ยางนี้วา อธิกรณนี้ ประกอบดวยประโยชน หาใชประกอบ
ดวยประโยชนไม ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว จักไดภิกษุผูเคยเห็นเคย
คบกัน เปนฝายโดยธรรมวินัยหรือไม ถาภิกษุพิจารณาอยูรอู ยางนี้วาเมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว จัก
ไมไดภิกษุผูเคยเห็นเคยคบกันเปนฝายโดยธรรมโดยวินัย อธิกรณนั้น ภิกษุไมพึงรับไว.
๕. ก็ถาภิกษุพิจารณาอยูรอู ยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไวจักไดภิกษุผเู คยเห็นเคย
คบกัน เปนฝายโดยธรรมโดยวินัย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาตอไปวา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว ความ
บาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ
ความถือตางแหงสงฆ ความกระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมีการนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆหรือไม ถา
ภิกษุพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เมือ่ เรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง
ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ ความกระทําตาง

แหงสงฆ ซึ่งมีการนั้นเปนเหตุ จักมีแกสงฆ อธิกรณนั้นภิกษุไมพึงรับไว.
ก็ถาภิกษุพิจารณาอยู รูอยางนี้วา เมื่อเรารับอธิกรณนี้ไว ความบาดหมาง ความทะเลาะ
ความแกงแยง ความวิวาท ความแตกแหงสงฆ ความราวรานแหงสงฆ ความถือตางแหงสงฆ ความ
กระทําตางแหงสงฆ ซึ่งมีการนั้นเปนเหตุ จักไมมีแกสงฆ อธิกรณนั้นภิกษุพึงรับไว.
ดูกรอุบาลี อธิกรณที่ประกอบดวยองค ๕ อยางนี้แล ภิกษุรับไวจักไมกอความ
เดือดรอนใหแมในภายหลังแล.
องคแหงภิกษุผูมอี ุปการะมาก
[๑๑๘๘] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษุพวก
กออธิกรณ พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษุพวกกออธิกรณ.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรอยู เปนผู
มีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณนอยสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.
๒. เปนผูมีสุตะมาก ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด งามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ
สิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น เธอเปนผูไดสดับมากทรงจําไว คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีแลว
ดวยปญญา.
๓. เธอจําปาติโมกขทั้งสองไดดีโดยพิสดาร สวดไพเราะ คลองแคลว วินิจฉัยถูกตอง
โดยสุตตะ โดยอนุพยัญชนะ.
๔. เปนผูตั้งอยูในวินัย ไมงอ นแงน.
๕. เปนผูสามารถใหคูความทั้งสองเบาใจ ใหเขาใจ ใหเพงพินิจพิจารณา เลื่อมใส.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษุพวกกอธิกรณ.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษุพวกกอ
อธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
๓. เปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์
๔. เปนบัณฑิต ผูฉลาด
๕. ถูกซักเขา อาจใหคําตอบขอที่ซัก
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษุพวกกอ
อธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษุพวกกอ
อธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูวัตถุ

๒. รูนิทาน
๓. รูบัญญัติ
๔. รูบทที่ตกหลนภายหลัง
๕. รูถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูมีอุปการะมากแกภิกษุพวกกออธิกรณ.
องคของภิกษุผูไมควรซักถาม
[๑๑๘๙] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงซักถาม พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมรูสุตตะ
๒. ไมรูสุตตานุโลม
๓. ไมรูวินยั
๔. ไมรูวินยานุโลม
๕. ไมฉลาดในฐานะและอฐานะ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.
องคของภิกษุผูควรซักถาม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูสุตตะ
๒. รูสุตตานุโลม
๓. รูวินยั
๔. รูวินยานุโลม
๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.
องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ไมพึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. ไมรูธรรม
๒. ไมรูธรรมานุโลม
๓. ไมรูวินยั
๔. ไมรูวินยานุโลม
๕. ไมฉลาดในคําตนและคําหลัง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.
องคของภิกษุผูควรซักถาม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง คือ:๑. รูธรรม

๒. รูธรรมานุโลม
๓. รูวินยั
๔. รูวินยานุโลม
๕. ฉลาดในคําตนและคําหลัง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.
องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ไมพึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. ไมรูวัตถุ
๒. ไมรูนิทาน
๓. ไมรูบัญญัติ
๔. ไมรูบทที่ตกหลนภายหลัง
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.
องคของภิกษุผูควรซักถาม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูวัตถุ
๒. รูนิทาน
๓. รูบัญญัติ
๔. รูบทที่ตกหลนภายหลัง
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.
องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ไมพงึ ซักถาม. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. ไมรูอาบัติ
๒. ไมรูสมุฏฐานอาบัติ
๓. ไมรูประโยคอาบัติ
๔. ไมรูความระงับอาบัติ
๕. ไมฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.
องคของภิกษุผูควรซักถาม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูอาบัติ

๒. รูสมุฏฐานอาบัติ
๓. รูประโยคอาบัติ
๔. รูความระงับอาบัติ
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.
องคของภิกษุผูไมควรซักถามอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ไมพึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. ไมรูอธิกรณ
๒. ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ
๓. ไมรูประโยคอธิกรณ
๔. ไมรูความระงับอธิกรณ
๕. ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงซักถาม.
องคของภิกษุผูควรซักถาม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ พึงซักถาม. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูอธิกรณ
๒. รูสมุฏฐานอธิกรณ
๓. รูประโยคอธิกรณ
๔. รูความระงับอธิกรณ
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล พึงซักถาม.
อัตตาทานวรรค ที่ ๕ จบ
-------------หัวขอประจําวรรค
[๑๑๙๐] บริสุทธิ์ ๑ กาล ๑ ความการุญ ๑ โอกาส ๑ รับอธิกรณ ๑ อธิกรณ ๑
และอธิกรณอีกนัยหนึ่ง ๑ วัตถุ ๑ สุตตะ ๑ ธรรม ๑ วัตถุอีกนัยหนึ่ง ๑ อาบัติ ๑ อธิกรณ.
ธุดงควรรคที่ ๖
ถืออยูปาเปนตน
[๑๑๙๑] อุ. ภิกษุผูถืออยูปามีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถืออยูป า นี้มี ๕ จําพวก. ๕ จําพวก อะไรบาง? คือ:๑. เพราะเปนผูเขลา งมงาย จึงถืออยูปา
๒. เปนผูมีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา จึงถืออยูปา
๓. เพราะวิกลจริต มีจิตฟุงซาน จึงถืออยูปา

๔. เพราะเขาใจวา พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจา สรรเสริญ จึงถืออยูปา
๕. เพราะอาศัยความมักนอย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และเพราะอาศัย
ความเปนแหงการอยูปามีประโยชน ดวยความปฏิบัติงามนี้ จึงถืออยูปา
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถืออยูปามี ๕ จําพวก นี้แล.
อุ. ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาต มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถือผาบังสุกุล มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถืออยูโ คนไม มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถืออยูปาชา มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถืออยูในที่แจง มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถอื ทรงผา ๓ ผืน มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถือเที่ยวตามแถว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถือการนั่ง มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถืออยูในเสนาสนะตามที่จัดไว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถือนั่งฉัน ณ อาสนะแหงเดียว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถือการหามภัตรที่เขานํามาถวายเมื่อภายหลัง มีเทาไรหนอแล พระพุทธ
เจาขา? ...
อุ. ภิกษุผูถือการฉันเฉพาะในบาตร มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรนี้มี ๕ จําพวก. ๕ จําพวกอะไรบาง? คือ:๑. เพราะเปนผูเขลา งมงาย จึงถือฉันเฉพาะในบาตร
๒. เพราะผูมีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงํา จึงถือฉันเฉพาะในบาตร
๓. เพราะวิกลจริต มีจิตฟุงซาน จึงถือฉันเฉพาะในบาตร
๔. เพราะเขาใจวา พระพุทธเจา สาวกของพระพุทธเจาสรรเสริญ จึงถือฉันเฉพาะ
ในบาตร
๕. เพราะอาศัยความมักนอย สันโดษ ขัดเกลา ความเงียบสงัด และอาศัยความ
เปนแหงการฉันเฉพาะในบาตร มีประโยชนดวยความปฏิบัติงามนี้ จึงถึงฉันเฉพาะในบาตร
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูถือฉันเฉพาะในบาตรมี ๕ จําพวก นี้แล.
ธุดงควรรคที่ ๖ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๑๙๒] ถืออยูปา ๑ ถือเที่ยวบิณฑบาต ๑ ถือทรงผาบังสุกุล ๑ ถืออยูโ คนไม ๑
ถืออยูปาชาเปนที่ครบหา ๑ ถืออยูในที่กลางแจง ๑ ถือทรงผา ๓ ผืน ๑ ถือเที่ยวตามแถว ๑
ถือการนั่ง ๑ ถืออยูในเสนาสนะตามที่จัดไว ๑ ถือนั่งฉัน ณ อาสนะแหงเดียว ๑ ถือหามภัตรที่
เขานํามาถวายเมื่อภายหลัง ๑ ถือฉันเฉพาะในบาตร ๑.
-----------

มุสาวาทวรรคที่ ๗
มุสาวาท
[๑๑๙๓] อุ. มุสาวาท มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี มุสาวาทนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง? คือ:๑. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติปาราชิก
๒. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติสังฆาทิเสส
๓. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติถุลลัจจัย
๔. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติปาจิตตีย
๕. มีอยู มุสาวาทถึงตองอาบัติทุกกฏ
ดูกรอุบาลี มุสาวาท ๕ อยาง นี้แล.
งดอุโบสถหรือปวารณา
[๑๑๙๔] อุ. พระพุทธเจาขา ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล งดอุโบสถหรือ
ปวารณาในทามกลางสงฆ สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภิกษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง
อยาไดทําความทะเลาะ อยาไดทําความแกงแยง อยาไดทําความวิวาทกัน ดังนี้ แลวทําอุโบสถ
หรือปวารณา?
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ งดอุโบสถหรือปวารณา ในทามกลางสงฆ
สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภิกษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง อยาไดทําความทะเลาะ อยา
ไดทําความแกงแยง อยาไดทําความวิวาทกัน ดังนี้ แลวทําอุโบสถหรือปวารณา. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. เปนอลัชชี
๒. เปนพาล
๓. มิใชปกตัตตะ
๔. เปนผูกลาวประสงคจะใหเคลื่อนจากพรหมจรรย
๕. หาใชเปนผูกลาวประสงคใหออกจากอาบัติไม.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล งดอุโบสถหรือปวารณาในทามกลางสงฆ
สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภิกษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง อยาไดทําความทะเลาะ อยา
ไดทําความแกงแยง อยาไดทําความวิวาทกัน ดังนี้ แลวทําอุโบสถ หรือปวารณา.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ งดอุโบสถหรือปวารณาในทามกลาง
สงฆ สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภิกษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง อยาไดทําความทะเลาะ
อยาไดทําความแกงแยง อยาไดทําความวิวาทกัน ดังนี้แลวทําอุโบสถหรือปวารณา. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์
๓. เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์

๔. เปนผูเขลา ไมฉลาด
๕. เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล งดอุโบสถ หรือปวารณาในทามกลางสงฆ
สงฆพึงกําจัดเสียวา อยาเลย ภิกษุ เธออยาไดทําความบาดหมาง อยาไดทําความทะเลาะ อยา
ไดทําความแกงแยง อยาไดทําความวิวาทกัน ดังนี้แลวทําอุโบสถ หรือปวารณา.
องคของภิกษุผูไมควรใหคําซักถาม
[๑๑๙๕] อุ. สงฆไมพึงใหคําซักถาม แกภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล
พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี สงฆไมพึงใหคําซักถาม แกภิกษุประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมรูอาบัติและอนาบัติ
๒. ไมรูอาบัติเบาและอาบัติหนัก
๓. ไมรูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได.
๔. ไมรูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ
๕. ไมรูอาบัติที่ทําคืนไดและอาบัติที่ทําคืนไมได
ดูกรอุบาลี สงฆไมพึงใหคําซักถาม แกภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
องคของภิกษุผูควรใหคําซักถาม
ดูกรอุบาลี สงฆพึงใหคําซักถาม แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. รูอาบัติและอนาบัติ
๒. รูอาบัติเบาและอาบัติหนัก
๓. รูอาบัติมีสวนเหลือและอาบัติหาสวนเหลือมิได
๔. รูอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไมชั่วหยาบ
๕. รูอาบัติที่ทําคืนไดและอาบัติที่ทําคืนไมได
ดูกรอุบาลี สงฆพึงใหคําซักถาม แกภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๕
[๑๑๙๖] อุ. ภิกษุตองอาบัติดวยอาการเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๕. อาการ ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ดวยไมละอาย
๒. ดวยไมรู
๓. ดวยสงสัยแลวขืนทํา
๔. ดวยสําคัญวาควรในของที่ไมควร
๕. ดวยสําคัญวาไมควรในของที่ควร
ดูกรอุบาลี ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๕ นี้แล.

ดูกรอุบาลี ภิกษุตองอาบัติดวยอาการแมอนื่ อีก ๕. อาการ ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ดวยไมไดเห็น
๒. ดวยไมไดฟง
๓. ดวยหลับ
๔. ดวยเขาใจวาเปนเชนนั้น
๕. ดวยลืมสติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุตองอาบัติดวยอาการ ๕ นี้แล.
เวร ๕
[๑๑๙๗] อุ. เวรมีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี เวรนี้มี ๕ เวร ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ฆาสัตวมีชีวิต
๒. ถือเอาสิง่ ของที่เจาของไมให
๓. ประพฤติผิดในกาม
๔. พูดเท็จ
๕. เหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท เพราะดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัย
ดูกรอุบาลี เวร ๕ นี้แล.
เจตนางดเวน ๕
[๑๑๙๘] อุ. เจตนางดเวน มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี เจตนางดเวนนี้ มี ๕. เจตนางดเวน ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เจตนางดเวน จากฆาสัตวมีชีวิต
๒. เจตนางดเวน จากถือเอาสิ่งของที่เจาของไมให
๓. เจตนางดเวน จากการประพฤติผิดในกาม
๔. เจตนางดเวน จากพูดเท็จ
๕. เจตนางดเวน จากเหตุเปนที่ตั้งแหงความประมาท เพราะดื่มน้ําเมา คือ สุราและ
เมรัย
ดูกรอุบาลี เจตนางดเวน ๕ นี้แล.
ความเสื่อม ๕
[๑๑๙๙] อุ. ความเสื่อมมีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ความเสื่อมนี้ มี ๕. ความเสื่อม ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ความเสื่อมจากญาติ
๒. ความเสื่อมจากโภคทรัพย
๓. ความเสื่อมคือมีโรค
๔. ความเสื่อมจากศีล
๕. ความเสื่อมคือเห็นผิด

ดูกรอุบาลี ความเสื่อม ๕ นี้แล.
ความถึงพรอม ๕
[๑๒๐๐] อุ. ความถึงพรอมมีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา
พ. ดูกรอุบาลี ความถึงพรอมนี้ มี ๕ อะไรบาง คือ:๑. ความถึงพรอมดวยญาติ
๒. ความถึงพรอมดวยโภคทรัพย.
๓. ความถึงพรอมดวยความไมมีโรค
๔. ความถึงพรอมดวยศีล
๕. ความถึงพรอมดวยเห็นชอบ
ดูกรอุบาลี ความถึงพรอมมี ๕ นี้แล.
มุสาวาทวรรคที่ ๗ จบ
------------หัวขอประจําวรรค
[๑๒๐๑] มุสาวาท ๑ ย่ํายี ๑ ย่ํายีอีกนัยหนึ่ง ๑ ซักถาม ๑ อาบัติ ๑ อาบัติอีกนัย
หนึ่ง ๑ เวร ๑ เจตนางดเวน ๑ ความเสื่อม ๑ ความถึงพรอม ๑ รวมเปนวรรคที่ ๗ฯ
หัวขอประจําวรรค จบ
---------------ภิกขุณีโอวาทวรรคที่ ๘
องคสําหรับลงโทษ
[๑๒๐๒] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ภิกษุณีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ
ได พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ภิกษุณีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ คือ
ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนน้ั . องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปดกายอวดภิกษุณีทั้งหลาย
๒. ถลกขาออนอวดภิกษุณีทั้งหลาย
๓. เปดองคกําเนิดอวดภิกษุณีทั้งหลาย
๔. เปดไหลทั้งสองอวดภิกษุณีทั้งหลาย
๕. พูดเคาะภิกษุณี ชักจูงพวกคฤหัสถใหสมสูกับภิกษุณี
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ภิกษุณีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ คือ
ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนนั้ .
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ภิกษุณีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ
คือ ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนั้น. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภแหงภิกษุณีทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแหงภิกษุณีทั้งหลาย

๓. ขวนขวายเพื่อความอยูไมไดแหงภิกษุณีทั้งหลาย
๔. ดาบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุกับภิกษุณีใหแตกกัน
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ภิกษุณีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ คือ
ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนนั้ .
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ภิกษุณีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ คือ
ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนนั้ . องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภแหงภิกษุณีทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแหงภิกษุณีทั้งหลาย
๓. ขวนขวายเพื่อความอยูไมไดแหงภิกษุณีทั้งหลาย
๔. ดาบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย
๕. ชักจูงภิกษุใหสมสูกับภิกษุณีทั้งหลาย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ภิกษุณีสงฆฝายเดียว พึงลงโทษ คือ
ภิกษุณีสงฆไมพึงไหวภิกษุนนั้ .
องคสําหรับลงโทษภิกษุณี
[๑๒๐๓] อุ. ภิกษุณีประกอบดวยองคเทาไรหนอแล สงฆพึงลงโทษ พระพุทธ
เจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. เปดกายอวดภิกษุทั้งหลาย
๒. ถลกขาออนอวดภิกษุทั้งหลาย
๓. เปดองคกําเนิดอวดภิกษุทั้งหลาย
๔. เปดไหลทั้งสองอวดภิกษุทั้งหลาย
๕. พูดเคาะภิกษุ ชักจูงใหสมสูกับสตรีคฤหัสถ
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภกิ ษุณีประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภแหงภิกษุทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแหงภิกษุทั้งหลาย
๓. ขวนขวายเพื่อความอยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย
๔. ดาบริภาษภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุณีกับภิกษุทั้งหลายใหแตกกัน
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีผูประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕. องค ๕ อะไร

บาง? คือ:๑. ขวนขวายเพื่อความเสื่อมลาภแหงภิกษุทั้งหลาย
๒. ขวนขวายเพื่อความพินาศแหงภิกษุทั้งหลาย
๓. ขวนขวายเพื่อความอยูไมไดแหงภิกษุทั้งหลาย
๔. ดาบริภาษภิกษุทั้งหลาย
๕. ชักจูงภิกษุณีใหสมสูกับภิกษุ
ดูกรอุบาลี สงฆพึงลงโทษแกภิกษุณีประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
องคของภิกษุไมควรใหโอวาท
[๑๒๐๔] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงใหโอวาทแกภกิ ษุณีทั้งหลาย
พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. เปนอลัชชี
๒. เปนพาล
๓. ไมใชปกตัตตะ
๔. เปนผูพูดประสงคใหเคลื่อนจากพรหมจรรย
๕. หาใชเปนผูพูดประสงคใหออกจากอาบัติไม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูมีความประพฤติทางกายไมบริสุทธิ์
๒. เปนผูมีความประพฤติทางวาจาไมบริสุทธิ์
๓. เปนผูมีอาชีวะไมบริสุทธิ์
๔. เปนผูเขลา ไมฉลาด
๕. ถูกซักเขา ไมสามารถใหคําตอบขอที่ซักถาม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกาย
๒. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางวาจา
๓. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกายและวาจา
๔. ดาบริภาษภิกษุณีทั้งหลาย
๕. คลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลาย ดวยการคลุกคลีอันไมสมควรอยู
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนอลัชชี
๒. เปนพาล
๓. ไมใชปกตัตตะ
๔. เปนผูกอความบาดหมาง กอความทะเลาะ
๕. เปนผูไมทําใหบริบูรณในสิกขา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
องคของภิกษุผูไมควรรับใหโอวาท
[๑๒๐๕] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมพึงรับใหโอวาทแกภิกษุณี
ทั้งหลาย พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมพึงรับใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกาย
๒. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางวาจา
๓. เปนผูประกอบดวยอนาจารทางกายและวาจา
๔. ดาบริภาษภิกษุณี
๕. เปนผูคลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลาย ดวยการคลุกคลีอันไมสมควรอยู
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงรับใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ไมพึงรับใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนอลัชชี
๒. เปนพาล
๓. ไมใชปกตัตตะ
๔. เปนผูเตรียมจะไป
๕. อาพาธ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมพึงรับใหโอวาทแกภิกษุณีทั้งหลาย.
องคของภิกษุผูไมควรสนทนาดวย
[๑๒๐๖] อุ. ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนากับภิกษุผูประกอบดวยองคเทาไรหนอแล
พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนากับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูไมประกอบดวยกองศีล ของพระอเสขะ
๒. เปนผูไมประกอบดวยกองสมาธิ ของพระอเสขะ

๓. เปนผูไมประกอบดวยกองปญญา ของพระอเสขะ
๔. เปนผูไมประกอบดวยกองวิมุตติ ของพระอเสขะ
๕. เปนผูไมประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ ของพระอเสขะ
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
องคของภิกษุผูควรสนทนาดวย
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. เปนผูประกอบดวยกองศีล ของพระอเสขะ
๒. เปนผูประกอบดวยกองสมาธิ ของพระอเสขะ
๓. เปนผูประกอบดวยกองปญญา ของพระอเสขะ
๔. เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติ ของพระอเสขะ
๕. เปนผูประกอบดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะ ของพระอเสขะ
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
องคของภิกษุผูไมควรสนทนาอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. ไมเปนผูบรรลุอรรถปฏิสัมภิทา
๒. ไมเปนผูบรรลุธรรมปฏิสัมภิทา
๓. ไมเปนผูบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. ไมเปนผูบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๕. ไมพิจารณาจิตตามที่วิมุติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายไมพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
องคของภิกษุผูควรสนทนาดวย
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุประกอบดวยองค ๕. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. เปนผูบรรลุอรรถปฏิสัมภิทา
๒. เปนผูบรรลุธรรมปฏิสมั ภิทา
๓. เปนผูบรรลุนิรุตติปฏิสัมภิทา
๔. เปนผูบรรลุปฏิภาณปฏิสัมภิทา
๕. พิจารณาจิตตามที่วิมุติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุทั้งหลายพึงสนทนากับภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ นี้แล.
ภิกขุนีโอวาทวรรค ที่ ๘ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค

[๑๒๐๗] ภิกษุณีฝายเดียวพึงลงโทษ ๑ ภิกษุณีพึงลงโทษอีก ๒ นัย ลงโทษภิกษุณี
๓ อยาง ๑ ไมใหโอวาท ๑ ไมใหโอวาทอีก ๒ นัย ๑ ไมรับใหโอวาทตรัสไว ๒ อยาง ๑ ใน
การสนทนาตรัสไว ๒ หมวด ๑ฯ
อุพพาหิกวรรคที่ ๙
ไมสมมติดวยอุพพาหิกา
[๑๒๐๘] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา
พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูไมฉลาดในอรรถ
๒. เปนผูไมฉลาดในธรรม
๓. เปนผูไมฉลาดในนิรุตติ
๔. เปนผูไมฉลาดในพยัญชนะ
๕. เปนผูไมฉลาดในคําตนและคําหลัง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
สมมติดวยอุพพาหิกา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. เปนผูฉลาดในอรรถ
๒. เปนผูฉลาดในธรรม
๓. เปนผูฉลาดในนิรุตติ
๔. เปนผูฉลาดในพยัญชนะ
๕. เปนผูฉลาดในคําตนและคําหลัง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค
อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูมักโกรธ ถูกความโกรธครอบงํา
๒. เปนผูลบหลู ถูกความลบหลูครอบงํา
๓. เปนผูตีเสมอ ถูกความตีเสมอครอบงํา
๔. เปนผูมีปกติริษยา ถูกความริษยาครอบงํา
๕. เปนผูถือแตความเห็นของตน ถืออยางแนนแฟนปลดไดยาก
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
สมมติดวยอุพพาหิกา

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมเปนผูมักโกรธ ไมถูกความโกรธครอบงํา
๒. ไมเปนผูลบหลู ไมถูกความลบหลูครอบงํา
๓. ไมเปนผูตีเสมอ ไมถูกความตีเสมอครอบงํา
๔. ไมเปนผูมีปกติริษยา ไมถูกความริษยาครอบงํา
๕. ไมเปนผูถือแตความเห็นของตน ไมถืออยางแนนแฟน ปลดไดงาย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค
๕ อะไรบาง? คือ:๑. โกรธ
๒. พยาบาท
๓. เบียดเบียน
๔. ยั่วใหโกรธ
๕. ไมอดทน ไมรับอนุสาสนีโดยเคารพ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
สมมติดวยอุพพาหิกา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมโกรธ
๒. ไมพยาบาท
๓. ไมเบียดเบียน
๔. ไมยั่วใหโกรธ
๕. เปนผูอดทน มีปกติรับอนุสาสนีโดยเคารพ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เปนผูลอใหหลง ใหระลึกไมได
๒. เปนผูพูดไมใหทําโอกาส
๓. ไมเปนผูโจทตามอาบัติในธรรมและวินยั ที่สมควร
๔. ไมเปนผูปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยที่สมควร
๕. ไมชี้แจงตามความเห็น

ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
สมมติดวยอุพพาหิกา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. เปนผูเตือนใหระลึก ไมใชลอใหหลง
๒. เปนผูพูดใหทําโอกาส
๓. เปนผูโจทตามอาบัติในธรรมและวินัยที่สมควร
๔. เปนผูปรับตามอาบัติในธรรมและวินัยที่สมควร
๕. ชี้แจงตามความเห็น
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
ไมสมมติดวยอุพพหิกาอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ
๕. เปนอลัชชี
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
สมมติดวยอุพพาหิกา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา องค ๕ อะไร
บาง? คือ
๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. เปนลัชชี
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
ไมสมมติดวยอุพพาหิกาอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ

๔. ถึงภยาคติ
๕. ไมฉลาดในวินัย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆไมพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
สมมติดวยอุพพาหิกา
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. ฉลาดในวินัย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล สงฆพึงสมมติดวยอุพพาหิกา.
องคของภิกษุผโู งแท
[๑๒๐๙] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ถึงความนับวาเปนผูโงแท
พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมรูสุตตะ
๒. ไมรูสุตตานุโลม
๓. ไมรูวินยั
๔. ไมรูวินยานุโลม
๕. ไมฉลาดในฐานะและอฐานะ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.
องคของภิกษุผฉู ลาดแท
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. รูสุตตะ
๒. รูสุตตานุโลม
๓. รูวินยั
๔. รูวินยานุโลม
๕. ฉลาดในฐานะและอฐานะ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.
องคของภิกษุผูโงแทอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองคแมอื่นอีก ๕ ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕

อะไรบาง? คือ:๑. ไมรูธรรม
๒. ไมรูธรรมานุโลม
๓. ไมรูวินยั
๔. ไมรูวินยานุโลม
๕. ไมฉลาดในคําตนและคําหลัง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.
องคของภิกษุผฉู ลาดแท
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. รูธรรม
๒. รูธรรมานุโลม
๓. รูวินยั
๔. รูวินยานุโลม
๕. ฉลาดในคําตนและคําหลัง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.
องคของภิกษุผูโงแทอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. ไมรูวัตถุ
๒. ไมรูนิทาน
๓. ไมรูบัญญัติ
๔. ไมรูบทอันตกหลนภายหลัง
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.
องคของภิกษุผฉู ลาดแท
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. รูวัตถุ
๒. รูนิทาน
๓. รูบัญญัติ
๔. รูบทอันตกหลนภายหลัง
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.

องคของภิกษุผูโงแทอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. ไมรูอาบัติ
๒. ไมรูสมุฏฐานอาบัติ
๓. ไมรูประโยคอาบัติ
๔. ไมรูความระงับอาบัติ
๕. ไมฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.
องคของภิกษุผฉู ลาดแท
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. รูอาบัติ
๒. รูสมุฏฐานอาบัติ
๓. รูประโยคอาบัติ
๔. รูการระงับอาบัติ
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.
องคของภิกษุผูโงแทอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ถึงความนับวาเปนผูโงแท. องค ๕
อะไรบาง? คือ:๑. ไมรูอธิกรณ
๒. ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ
๓. ไมรูประโยคอธิกรณ
๔. ไมรูความระงับอธิกรณ
๕. ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูโงแท.
องคของภิกษุผฉู ลาดแท
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ถึงความนับวา เปนผูฉลาดแท. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. รูอธิกรณ
๒. รูสมุฏฐานอธิกรณ
๓. รูประโยคอธิกรณ
๔. รูความระงับอธิกรณ

๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ถึงความนับวาเปนผูฉลาดแท.
อุพพาหิกวรรคที่ ๙ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๒๑๐] ไมฉลาดในอรรถ ๑ มักโกรธ ๑ ยั่วใหโกรธ ๑ ลอใหหลง ๑ ถึงฉันทา
คติ ๑ ไมฉลาด ๑ ไมฉลาดอีก ๑ สุตตะ ๑ ธรรม ๑ วัตถุ ๑ อาบัติ ๑ อธิกรณ ๑
ฝายละ ๒ๆ ทานประกาศแลวทั้งหมด ขอทานทั้งหลายจงรูฝ ายดําและฝายขาวเทอญ.
อธิกรณวูปสมวรรคที่ ๑๐
องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณ
[๑๒๑๑] อุ. ภิกษุประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ไมควรระงับอธิกรณ พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง?
คือ:๑. ไมรูอาบัติ
๒. ไมรูสมุฏฐานอาบัติ
๓. ไมรูประโยคอาบัติ
๔. ไมรูความระงับอาบัติ
๕. ไมฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูอาบัติ
๒. รูสมุฏฐานอาบัติ
๓. รูประโยคอาบัติ
๔. รูความระงับอาบัติ
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมรูอธิกรณ
๒. ไมรูสมุฏฐานอธิกรณ
๓. ไมรูประโยคอธิกรณ
๔. ไมรูความระงับอธิกรณ

๕. ไมฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูอธิกรณ
๒. รูสมุฏฐานอธิกรณ
๓. รูประโยคอธิกรณ
๔. รูความระงับอธิกรณ
๕. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ
องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ
๕. เปนอลัชชี
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. เปนลัชชี
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ

๕. เปนผูไดยินไดฟงนอย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. เปนผูไดยินไดฟงมาก
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ไมรูวัตถุ
๒. ไมรูนิทาน
๓. ไมรูบัญญัติ
๔. ไมรูบทที่ตกหลนภายหลัง
๕. ไมรูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. รูวัตถุ
๒. รูนิทาน
๓. รูบัญญัติ
๔. รูบทที่ตกหลนภายหลัง
๕. รูทางถอยคําอันเขาสนธิกันได
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ

๕. ไมฉลาดในวินัย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. ฉลาดในวินัย
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ
๕. เปนผูหนักในบุคคล ไมหนักในสงฆ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. เปนผูหนักในสงฆ ไมหนักในบุคคล
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูไมควรระงับอธิกรณอีกนัยหนึ่ง
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก ไมควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไร
บาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ

๕. เปนผูหนักในอามิส ไมหนักในสัทธรรม
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ไมควรระงับอธิกรณ.
องคของภิกษุผูควรระงับอธิกรณ
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ ควรระงับอธิกรณ. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถงึ ภยาคติ
๕. เปนผูหนักสัทธรรม ไมหนักในอามิส
ดูกรอุบาลี ภิกษุประกอบดวยองค ๕ นี้แล ควรระงับอธิกรณ.
สงฆแตกกัน
[๑๒๑๒] อุ. สงฆแตกกันดวยอาการเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี สงฆแตกกันดวยอาการ ๕. อาการ ๕ อะไรบาง? คือ กรรม ๕
อุเทศ ๑ ชี้แจง ๑ สวดประกาศ ๑ ใหจับสลาก ๑ ดูกรอุบาลี สงฆแตกกันดวยอาการ ๕ นี้แล.
สังฆราชีและสังฆเภท
[๑๒๑๓] อุ. พระพุทธเจาขา ที่ตรัสวา ความราวรานแหงสงฆนั้น ดวยเหตุเพียง
เทาไร จึงเปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ? อนึ่ง ดวยเหตุเพียงเทาไร
จึงเปนทั้งความราวรานแหงสงฆทั้งความแตกแหงสงฆ?
พ. ดูกรอุบาลี อาคันตุกวัตรนั่น เราบัญญัติไวแลว สําหรับภิกษุพวกอาคันตุกะ
เมื่อสิกขาบทอันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนีแ้ ลว ภิกษุพวกอาคันตุกะไมประพฤติในอาคันตุกวัตร
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้แล เปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ.
ดูกรอุบาลี อาวาสิกวัตรนัน่ เราบัญญัติไวแลว สําหรับภิกษุพวกเจาถิ่น เมื่อสิกขาบท
อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว ภิกษุเจาถิ่นไมประพฤติในอาวาสิกวัตร
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้แล เปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ.
ดูกรอุบาลี ภัตตัคควัตรในโรงภัตรนั่น เราบัญญัติไวแลว สําหรับภิกษุทั้งหลาย ตาม
ลําดับผูแกกวา ตามลําดับราตรี ตามสมควร คือ อาสนะที่ดี น้ําที่สะอาด กอนขาวที่ดี เมื่อ
สิกขาบท อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว พวกพระใหมเกียดกันอาสนะในโรงภัตรสําหรับ
พระเถระเสีย
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้ เปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ.
ดูกรอุบาลี เสนาสนวัตรในเสนาสนะนั่น เราบัญญัติไวแลว สําหรับภิกษุทั้งหลาย
ตามลําดับผูแกกวา ตามลําดับราตรี ตามสมควร เมื่อสิกขาบท อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้
แลว พวกพระใหมเกียดกันเสนาสนะของพระเถระเสีย
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้ เปนความราวรานแหงสงฆ แตไมถึงความแตกแหงสงฆ.
ดูกรอุบาลี อุโบสถอยางเดียวกัน ปวารณาอยางเดียวกัน สังฆกรรมอยางเดียวกัน

กรรมใหญนอยอยางเดียวกัน ภายในสีมานั่น เราบัญญัติไวแลวแกภิกษุทั้งหลาย เมื่อสิกขาบท
อันเราบัญญัติไวเรียบรอยอยางนี้แลว ภิกษุทั้งหลายตางทําความแตกแยกกัน แลวคุมกันเปนคณะ
แยกทําอุโบสถ แยกทําปวารณา แยกทําสังฆกรรม แยกทํากรรมใหญนอย ภายในสีมานั่นแหละ
ดูกรอุบาลี แมอยางนี้ เปนทั้งความราวรานแหงสงฆ ทั้งความแตกแหงสงฆแล.
อธิกรณวูปสมวรรคที่ ๑๐ จบ
หัวขอประจําวรรค
[๑๒๑๔] อาบัติ อธิกรณ ลําเอียงเพราะรักใคร ไดยินไดฟงนอย วัตถุไมฉลาด
บุคคล อามิส สงฆแตกกัน ความราวรานแหงสงฆ และความแตกแหงสงฆ.
---------------สังฆเภทวรรคที่ ๑๑
ภิกษุผูทําลายสงฆมีโทษ
[๑๒๑๕] อุ. ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เปนผูไปอบาย
ตกนรก ชั่วกัป เยียวยาไมได พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ อําพรางความเห็นดวยกรรม ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ อําพรางความเห็นดวยอุเทศ ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ชี้แจงอําพรางความเห็น ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก เปนผูไปอบาย
ตกนรก ชั่วกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน

อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ อําพรางความเห็นดวยสวด
ประกาศ ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก เปนผูไปอบาย
ตกนรก ชั่วกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ อําพรางความเห็นดวยใหจบั
สลาก ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก เปนผูไปอบาย
ตกนรก ชั่วกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ อําพรางความถูกใจดวยกรรม ๑ ...
... อําพรางความถูกใจดวยอุเทศ ...
... ชี้แจงอําพรางความถูกใจ ...
... อําพรางความถูกใจดวยสวดประกาศ ...
... อําพรางความถูกใจดวยใหจับสลาก ...
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก เปนผูไปอบาย
ตกนรก ชั่วกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ อําพรางความพอใจดวยกรรม ๑ ...
... อําพรางความพอใจดวยอุเทศ ...
... ชี้แจงอําพรางความพอใจ ...
... อําพรางความพอใจดวยสวดประกาศ ...
... อําพรางความพอใจดวยใหจับสลาก ...
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก
ชั่วกัป เยียวยาไมได.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ แมอื่นอีก เปนผูไปอบาย
ตกนรก ชั่วกัป เยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน

อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ อําพรางสัญญาดวยกรรม ๑ ...
... อําพรางสัญญาดวยอุเทศ ...
... ชี้แจงอําพรางสัญญา ...
... อําพรางสัญญาดวยสวดประกาศ ...
... อําพรางสัญญาดวยใหจับสลาก ...
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบองค ๕ นี้แล เปนผูไปอบาย ตกนรก ชั่วกัป
เยียวยาไมได.
สังฆเภทวรรคที่ ๑๑ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๒๑๖] อําพรางความเห็นดวยกรรม อุเทศ ชี้แจง สวดประกาศ และใหจับสลาก
รวม ๕ นี้ อิงความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และสัญญา ๓ อยางนั้น มีนัยตามแนว ๕
อยางนั้นแล.
ทุติยสังฆเภทวรรคที่ ๑๒
ภิกษุผูทําลายสงฆไมมีโทษ
[๑๒๑๗] อุ ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เปนผูไมไปอบาย
ไมตกนรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆประกอบดวยองค ๕ เปนผูไมไปอบาย ไมตกนรก
ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไมอําพรางความเห็นดวยกรรม ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตกนรก
ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ ไมเปนผูไปอบาย ไม
ตกนรก ไมอยูช ั่วกัป มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปนอธรรม ๑
แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไมอําพรางความเห็นดวยอุเทศ ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตกนรก
ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย
ไมตกนรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปนอธรรม
๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ชี้แจงไมอําพรางความเห็น ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไม

ตกนรก ไมอยูช ั่วกัป มิใชเยียวยามิได
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย
ไมตกนรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได. องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไมอําพรางความเห็นดวยสวด
ประกาศ ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย
ไมตกนรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย
ไมตกนรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปนอธรรม
๑ แสดงอวินัยวาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไมอําพรางความเห็นดวยใหจับสลาก ๑
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตก
นรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย
ไมตกนรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไมอําพรางความถูกใจดวย
กรรม ๑ ...
... ไมอําพรางความถูกใจดวยอุเทศ ...
... ชี้แจงไมอําพรางความถูกใจ ...
... ไมอําพรางความถูกใจดวยสวดประกาศ ...
... ไมอําพรางความถูกใจดวยใหจับสลาก ...
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตก
นรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย
ไมตกนรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได องค ๔ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไมอําพรางความชอบใจดวย
กรรม ๑ ...
... ไมอําพรางความชอบใจดวยอุเทศ ...
... ชี้แจงไมอําพรางความชอบใจ ...
... ไมอําพรางความชอบใจดวยสวดประกาศ ...
... ไมอําพรางความชอบใจดวยใหจับสลาก ...

ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไม
ตกนรก ไมอยูช ั่วกัป มิใชเยียวยาไมได.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค แมอื่นอีก ๕ เปนผูไมไปอบาย
ไมตกนรก ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได องค ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ แสดงอธรรมวาเปนธรรม ๑ แสดงธรรมวาเปน
อธรรม ๑ แสดงอวินยั วาเปนวินัย ๑ แสดงวินัยวาเปนอวินัย ๑ ไมอําพรางสัญญาดวยกรรม ๑
... ไมอําพรางสัญญาดวยอุเทศ ...
... ชี้แจงไมอําพรางสัญญา ...
... ไมอําพรางสัญญาดวยสวดประกาศ ...
... ไมอําพรางสัญญาดวยใหจับสลาก ...
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูทําลายสงฆ ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เปนผูไมไปอบาย ไมตกนรก
ไมอยูชั่วกัป มิใชเยียวยาไมได.
ทุติยสังฆเภทวรรค ที่ ๑๒ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๒๑๘] ไมอําพรางความเห็นดวยกรรม อุเทศ ชี้แจง สวดประกาศและใหจับสลาก
รวม ๕ นี้อิงความเห็น ความถูกใจ ความชอบใจ และสัญญา ๓ อยางนี้ มีนัยตามแนว ๕ อยาง
นั้น ขอทานทั้งหลาย จงรูว ิธี ๒๐ ถวนในฝายขาว เหมือนวิธี ๒๐ ถวน ในฝายดําขางหลัง
ฉะนั้นเทอญ. ฯ
อาวาสิกวรรค ที่ ๑๓
องคของภิกษุเจาอาวาส
[๑๒๑๙] อุ. ภิกษุเจาอาวาส ประกอบดวยองคเทาไร หนอแล เก็บของสงฆที่นํามา
เก็บไว เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุเจาอาวาส ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกโยนลงนรก องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ
๕. ใชสอยของสงฆดุจของสวนตัว
ดูกรอุบาลี ภิกษุเจาอาวาส ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกโยนลงนรก.
ดูกรอุบาลี ภิกษุเจาอาวาส ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนสงขึ้นสวรรค องค ๕ อะไรบาง? คือ:-

๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. ไมใชสอยของสงฆดจุ ของสวนตัว
ดูกรอุบาลี ภิกษุเจาอาวาส ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกสงขึน้ สวรรค.
การชี้แจงวินัย
[๑๒๒๐] อุ. การชี้แจงวินัยที่ไมเปนธรรมมีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี การชี้แจงวินยั ที่ไมเปนธรรมนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยางอะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. ชี้แจงอธรรมวาเปนธรรม
๒. ชี้แจงธรรมวาเปนอธรรม
๓. ชี้แจงอวินัยวาเปนวินัย
๔. ชี้แจงวินัยวาเปนอวินัย
๕. บัญญัติขอที่พระพุทธเจาไมไดทรงบัญญัติ ถอนขอที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติแลวเสีย
ดูกรอุบาลี การชี้แจงวินัยทีไ่ มเปนธรรม ๕ อยาง นี้แล.
ดูกรอุบาลี การชี้แจงวินัยทีเ่ ปนธรรมนี้มี ๕ อยาง. ๕ อยาง อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี ภิกษุในธรรมวินัยนี้
๑. ชี้แจงอธรรมวาเปนอธรรม
๒. ชี้แจงธรรมวาเปนธรรม
๓. ชี้แจงอวินัยวาเปนอวินัย
๔. ชี้แจงวินัยวาเปนวินัย
๕. ไมบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ไมถอนสิ่งที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติแลว
ดูกรอุบาลี การชี้แจงวินัยทีเ่ ปนธรรม ๕ อยาง นี้แล.
องคของภิกษุผแู จกภัตร
[๑๒๒๑] อุ. ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เก็บของสงฆตาม
ที่นํามาเก็บไว เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกโยนลงนรก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ

๕. ไมรูภัตรที่แจกแลวและยังไมไดแจก
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกโยนลงนรก.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกสงขึน้ สวรรค. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. รูภัตรทีแ่ จกแลวและยังไมไดแจก
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูแจกภัตร ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกสงขึน้ สวรรค.
องคของภิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะเปนตน
อุ. ภิกษุผูแตงตั้งเสนาสนะ ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล ...?
ภิกษุผูรักษาคลังเก็บพัสดุ.
ภิกษุผูรับจีวร ...
ภิกษุผูแจกจีวร ...
ภิกษุผูแจกยาคู ...
ภิกษุผูแจกผลไม ...
ภิกษุผูแจกของเคี้ยว ...
ภิกษุผูแจกของเล็กนอย ...
ภิกษุผูใหรับผาสาฎก ...
ภิกษุผูใหรับบาตร ...
ภิกษุผูใชคนทํางานวัด ...
ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองคเทาไรหนอแล เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกโยนลงนรก พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกโยนลงนรก. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ถึงฉันทาคติ
๒. ถึงโทสาคติ
๓. ถึงโมหาคติ
๔. ถึงภยาคติ
๕. ไมรูจักสามเณรที่ใชแลวและยังไมไดใช
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามที่นํามา

เก็บไว เหมือนถูกโยนลงนรก.
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองค ๕ เก็บของสงฆตามที่นํามาเก็บไว
เหมือนถูกสงขึน้ สวรรค. องค ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ไมถึงฉันทาคติ
๒. ไมถึงโทสาคติ
๓. ไมถึงโมหาคติ
๔. ไมถึงภยาคติ
๕. รูจักสามเณรที่ใชแลวและยังไมไดใช
ดูกรอุบาลี ภิกษุผูใชสามเณร ประกอบดวยองค ๕ นี้แล เก็บของสงฆตามที่นํามา
เก็บไว เหมือนถูกสงขึ้นสวรรค.
อาวาสิกวรรคที่ ๑๓ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๒๒๒] ภิกษุเจาอาวาส ๑ ชี้แจงวินัย ๑ ภิกษุผูแจกภัตร ๑ ภิกษุผูแตงตั้ง
เสนาสนะ ๑ ภิกษุรักษาคลังเก็บพัสดุ ๑ ภิกษุผูรบั จีวร ๑ ภิกษุผูแจกจีวร ๑ แจกยาคู ๑ แจก
ผลไม ๑ แจกของเคี้ยว ๑ แจกของเล็กนอย ๑ ภิกษุผูใหรับผาสาฎก ๑ ใหรับบาตร ๑ ภิกษุ
ผูใชคนทํางานวัด ๑ ภิกษุผูใชสามเณร ๑.
หัวขอประจําวรรค จบ
---------------กฐินัตถารวรรคที่ ๑๔
อานิสงสกรานกฐิน
[๑๒๒๓] อุ. การกรานกฐิน มีอานิสงสเทาไรหนอแล พุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี การกรานกฐิน มีอานิสงส ๕ นี้. อานิสงส ๕ อะไรบาง? คือ:๑. เที่ยวไปไมตองบอกลา
๒. เที่ยวจาริกไปไมตองถือเอาไตรจีวรไปครบสํารับ
๓. ฉันคณะโภชนได
๔. เก็บอติเรกจีวรไวไดตามปรารถนา
๕. จีวรอันเกิดขึ้นในที่นั้นจักเปนของพวกเธอ
ดูกรอุบาลี การกรานกฐินมีอานิสงส ๕ นี้แล.
โทษของการนอนลืมสติ
[๑๒๒๔] อุ. บุคคลผูนอนลืมสติไมรูตัว นอนหลับ มีโทษเทาไรหนอแล
พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี บุคคลผูลืมสติไมรูสึกตัว นอนหลับ มีโทษ ๕ นี้. โทษ ๕ อะไร
บาง? คือ:-

๑. หลับไมสบาย
๒. ตื่นขึ้นไมสบาย
๓. ฝนเห็นสิ่งเลวทราม
๔. เทวดาไมรักษา
๕. น้ําอสุจิเคลื่อน
ดูกรอุบาลี บุคคลผูลืมสติไมรูสึกตัวนอนหลับมีโทษ ๕ นี้แล.
อานิสงสของการนอนมีสติ
ดูกรอุบาลี บุคคลผูตั้งสติ รูสึกตัวอยู นอนหลับ มีอานิสงส ๕ นี้. อานิสงส ๕
อะไรบาง? คือ:๑. หลับสบาย
๒. ตื่นขึ้นสบาย
๓. ไมฝนเห็นสิ่งเลวทราม
๔. เทวดารักษา
๕. น้ําอสุจิไมเคลื่อน
ดูกรอุบาลี บุคคลผูตั้งสติ รูสึกตัวอยู นอนหลับ มีอานิสงส ๕ นี้แล.
บุคคลไมควรไหว
[๑๒๒๕] อุ. ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหวนี้มี ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุผูเขาไปสูละแวกบาน อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๒. ภิกษุผูเขาไปสูถนน อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๓. ภิกษุผูอยูในที่มืด อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๔. ภิกษุผูไมเอาใจใส อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๕. ภิกษุผูหลับ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหวมี ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว แมอื่นอีก ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหวเวลาดื่มยาคู
๒. ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหวในโรงภัตร
๓. ภิกษุผูเปนศัตรู อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๔. ภิกษุผูกําลังคิดเรื่องอื่น อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๕. ภิกษุกําลังเปลือยกาย อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว แมอื่นอีก ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุกําลังเคี้ยว อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๒. ภิกษุกําลังฉัน อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว

๓. ภิกษุกําลังถายอุจจาระ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๔. ภิกษุกําลังถายปสสาวะ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๕. ภิกษุถูกสงฆยกวัตร อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
ดูกรอุบาลี ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว แมอื่นอีก ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุผูอปุ สมบททีหลัง อันภิกษุผูอุปสมบทกอนไมควรไหว
๒. อนุปสัมบัน อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๓. ภิกษุมีสงั วาสตางกัน มีพรรษาแกกวา เปนอธรรมวาที อันภิกษุทั้งหลายไมควร
ไหว
๔. สตรี อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๕. บัณเฑาะก อันภิกษุท้งั หลายไมควรไหว
ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว ๕ นี้แล.
ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว แมอื่นอีก ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุอยูป ริวาส อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๒. ภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๓. ภิกษุผูควรมานัต อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๔. ภิกษุประพฤติมานัต อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
๕. ภิกษุผูควรอัพภาน อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว
ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายไมควรไหว ๕ นี้แล.
บุคคลควรไหว
[๑๒๒๖] อุ. ภิกษุ อันภิกษุทั้งหลายควรไหว มีเทาไรหนอแล พระพุทธเจาขา?
พ. ดูกรอุบาลี บุคคล อันภิกษุทั้งหลายควรไหวนี้ มี ๕. ๕ อะไรบาง? คือ:๑. ภิกษุผูอปุ สมบทกอน อันภิกษุผูอุปสมบททีหลังควรไหว
๒. ภิกษุผูมีสังวาสตางกัน มีพรรษาแกกวา แตเปนธรรมวาที อันภิกษุทั้งหลาย
ควรไหว
๓. พระอาจารย อันภิกษุทั้งหลายควรไหว
๔. พระอุปชฌาย อันภิกษุทั้งหลายควรไหว
๕. พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา อันประชา ทั้งสมณะและพราหมณ ทั้ง
เทพดามนุษยในโลก ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ควรไหว
ดูกรอุบาลี บุคคลอันภิกษุควรไหว ๕ นี้แล.
ธรรมของภิกษุออ นกวากับภิกษุแกกวา
[๑๒๒๗] อุ. พระพุทธเจาขา อันภิกษุผูออ นกวา เมื่อไหวเทาของภิกษุผูแกกวา
พึงตั้งธรรมเทาไรไวในตน แลวไหวเทา?
พ. ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูออ นกวา เมื่อไหวเทาภิกษุผูแกกวา พึงตั้งธรรม ๕ อยาง

ไวในตน แลวไหวเทา. ธรรม ๕ อะไรบาง?
ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูออ นกวา เมื่อไวเทาภิกษุผูแกกวา
๑. พึงหมผาเฉวียงบา
๒. ประคองอัญชลี
๓. นวดเทาดวยฝามือทั้งสอง
๔. มีความรัก
๕. มีความเคารพ แลวไหวเทา
ดูกรอุบาลี อันภิกษุผูออ นกวา เมื่อไหวเทาภิกษุผูแกกวา พึงเขาไปตั้งธรรม ๕ นี้ไว
ในตน แลวไหวเทา.
กฐินัตถารวรรคที่ ๑๔ จบ
---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๒๒๘] กรานกฐิน ๑ หลับ ๑ ละแวกบาน ๑ ดื่มยาคู ๑ เคี้ยว ๑ อุปสมบท
กอน ๑ อยูปริวาส ๑ บุคคลควรไหว ๑ ภิกษุออ นกวาไหวภิกษุแกกวา ๑.
อุปาลิปญจกะ จบ
---------------หัวขอบอกวรรคเหลานั้น
[๑๒๒๙] อนิสสิตวรรค ๑ กรรมวรรค ๑- ๑ โวหารวรรค ๑ ทิฏฐาวิกัมมวรรค ๑
โจทนาวรรค ๒- ๑ ธุตังควรรค ๑ มุสาวาทวรรค ๑ ภิกขุนีโอวาทวรรค ๑ อุพพาหิกวรรค ๑
อธิกรณวูปสมวรรค ๑ สังฆเภทวรรค ๑ สังฆเภท ๕ อยาง เหมือนกอน ๓- ๑ อาวาสิกวรรค ๑
กฐินัตถารวรรค ๑ รวม ๑๔ วรรค ทานประกาศไวดีแลวแล.
@๑ นัปปฏิปสสัมภนวรรค ๒ อัตตาทานวรรค ๓ ทุติยสังเภทวรรค
สมุฏฐาน
ภิกษุไมมีความจงใจตองอาบัติเปนตน
[๑๒๓๐] มีอยู อาบัติ ภิกษุไมมีความจงใจตอง มีความจงใจออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุมคี วามจงใจตอง ไมมีความจงใจออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุไมมีความจงใจตอง ไมมคี วามจงใจออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีความจงใจตอง มีความจงใจออก.
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนกุศลตอง มีจิตเปนกุศลออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนกุศลตอง มีจิตเปนอกุศลออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนกุศลตอง มีจิตเปนอัพยากฤตออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนอกุศลตอง มีจิตเปนกุศลออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนอกุศลตอง มีจิตเปนอกุศลออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนอกุศลตอง มีจิตเปนอัพยากฤตออก.

มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนอัพยากฤตตอง มีจิตเปนกุศลออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนอัพยากฤตตอง มีจิตเปนอกุศลออก
มีอยู อาบัติ ภิกษุมีจิตเปนอัพยากฤตตอง มีจิตเปนอัพยากฤตออก.
ปาราชิก ๔
[๑๒๓๑] ถามวา ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา ปาราชิกสิกขาบทที่ ๑ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต
มิใชวาจา.
ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใช
วาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจาและจิต ๑.
ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๓ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใช
วาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจาและจิต ๑.
ถ. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. ปาราชิกสิกขาบทที่ ๔ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใช
วาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจาและจิต ๑.
ปาราชิก ๔ สิกขาบท จบ.
---------------สังฆาทิเสส ๑๓
[๑๒๓๒] ถามวา สังฆาทิเสสของภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา สังฆาทิเสสของภิกษุผูพยายามปลอยอสุจิ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถงึ ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม เกิดดวยสมุฏฐาน
เทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถงึ ความเคลาคลึงดวยกายกับมาตุคาม เกิดดวยสมุฏฐาน
อันหนึ่ง คือ เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูพดู เคาะมาตุคาม ดวยวาจาชั่วหยาบ เกิดดวยสมุฏฐาน
เทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูพดู เคาะมาตุคาม ดวยวาจาชั่วหยาบ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓
คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย
วาจา และจิต ๑.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุ ผูก ลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม เกิด
ดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุ ผูก ลาวคุณแหงการบําเรอตนดวยกามในสํานักมาตุคาม เกิด

ดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑
บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถงึ ความเปนผูเที่ยวชักสื่อ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถงึ ความเปนผูเที่ยวชักสื่อ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ บางที
เกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับ
วาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑
บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎี ดวยอาการขอเอาเอง เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎี ดวยอาการขอเอาเอง เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ
บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแต
กายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย
๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎีใหญ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูใหทํากุฎีใหญ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย
มิใชวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใช
จิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแต
กาย วาจา และจิต ๑.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได เกิด
ดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกอันหามูลมิได เกิด
ดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑
บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถอื เอาเอกเทศบางอยาง แหงอธิกรณอันเปนเรือ่ งอื่น ให
เปนเพียงเลศ ตามกําจัดภิกษุดวยธรรม อันมีโทษถึงปาราชิก เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูถอื เอาเอกเทศบางอยาง แหงอธิกรณอันเปนเรือ่ งอื่น ให
เปนเพียงเลศ ตามกําจัดภิกษุดวยธรรม อันมีโทษถึงปาราชิก เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางที
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา
และจิต ๑.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูทําลายสงฆ ไมสละกรรม เมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูทําลายสงฆ ไมสละกรรมเมื่อสวดประกาศครบ ๓ จบ
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผปู ระพฤติตามภิกษุผูทําลาย ไมสละกรรมเมื่อสวดประกาศ
ครบ ๓ จบ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?

ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูประพฤติตามภิกษุผูทําลาย ไมสละกรรมเมื่อสวดประกาศ
ครบ ๓ จบ เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือเกิดแตกาย วาจา และจิต.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูวา ยาก ไมสละกรรมเมือ่ สวดประกาศครบ ๓ จบ เกิดดวย
สมุฏฐานเทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูวา ยาก ไมสละกรรมเมือ่ สวดประกาศครบ ๓ จบ เกิดดวย
สมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจาและจิต.
ถ. สังฆาทิเสสของภิกษุผูประทุษรายสกุล ไมสละกรรมเมือ่ สวดประกาศครบ ๓ จบ
เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ต. สังฆาทิเสสของภิกษุผูประทุษรายสกุล ไมสละกรรมเมือ่ สวดประกาศครบ ๓ จบ
เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย วาจา และจิต.
สังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท จบ
---------------เสขิยวัตร
[๑๒๓๓] ... ถามวา ทุกกฏของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอถายอุจจาระ ปสสาวะ
หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา ทุกกฏของภิกษุผูอาศัยความไมเอื้อเฟอ ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวน
เขฬะลงในน้ํา เกิดดวยสมุฏฐานอันหนึ่ง คือ เกิดแตกาย กับจิต มิใชวาจา.
เสขิยวัตร จบ
---------------ปาราชิก ๔
[๑๒๓๔] ถามวา ปาราชิก ๔ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา ปาราชิก ๔ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.
สังฆาทิเสส ๑๓
[๑๒๓๕] ถามวา สังฆาทิเสส ๑๓ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา สังฆาทิเสส ๑๓ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา
มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางที
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจา กับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา
และจิต ๑.
อนิยต ๒
[๑๒๓๖] ถามวา อนิยต ๒ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา อนิยต ๒ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย ๑ วาจา และจิต ๑.
นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐

[๑๒๓๗] ถามวา นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา
มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางที
เกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา
และจิต ๑.
ปาจิตตีย ๙๒
[๑๒๓๘] ถามวา ปาจิตตีย ๙๒ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา ปาจิตตีย ๙๒ เกิดดวยสมุฏฐาน ๖ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา มิใช
จิต ๑ บางทีเกิดแตวาจา มิใชกาย มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิด
แตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา
และจิต ๑.
ปาฏิเทสนียะ ๔
[๑๒๓๙] ถามวา ปาฏิเทสนียะ ๔ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา ปาฏิเทสนียะ ๔ เกิดดวยสมุฏฐาน ๔ คือ บางทีเกิดแตกาย มิใชวาจา
มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับวาจา มิใชจิต ๑ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑ บางทีเกิด
แตกาย วาจา และจิต ๑.
เสขิยะ ๗๕
[๑๒๔๐] ถามวา เสขิยะ ๗๕ เกิดดวยสมุฏฐานเทาไร?
ตอบวา เสขิยะ ๗๕ เกิดดวยสมุฏฐาน ๓ คือ บางทีเกิดแตกายกับจิต มิใชวาจา ๑
บางทีเกิดแตวาจากับจิต มิใชกาย ๑ บางทีเกิดแตกาย วาจา และจิต ๑.
สมุฏฐานจบ
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๑๒๔๑] ไมมีความจงใจ ๑ มีจิตเปนกุศล ๑ สมุฏฐานทุกสิกขาบท ๑ ขอทาน
ทั้งหลายจงรูสมุฏฐาน โดยรูตามธรรมเทอญ.
------------ทุติยคาถาสังคณิกะ
อาบัติทางกายเปนตน
[๑๒๔๒] ถามวา อาบัติทางกายจัดไวเทาไร? ทางวาจาจัดไวเทาไร? เมื่อปกปดตองอาบัติ
เทาไร? อาบัติมีการเคลาคลึงเปนปจจัยมีเทาไร?
ตอบวา อาบัติทางกายจัดไว ๖ ทางวาจาจัดไว ๖ เมื่อปกปดตองอาบัติ ๓ อาบัติมีการ
เคลาคลึงเปนปจจัยมี ๕.
ตองอาบัติเมื่ออรุณขึ้นเปนตน
[๑๒๔๓] ถามวา อาบัติเพราะอรุณขึ้นมีเทาไร? อาบัติชื่อยาวตติยกา มีเทาไร? อาบัติชื่อ

อัตถวัตถุกาในศาสนานี้มีเทาไร? สงเคราะหสิกขาบทและปาติโมก ขุทเทสทั้งมวลดวยอุเทส
เทาไร?
ตอบวา อาบัติเพราะอรุณขึ้น มี ๓ อาบัติชื่อยาวตติยกามี ๒ อาบัติชื่ออัตถวัตถุกา
ในศาสนานี้มี ๑ สงเคราะหสิกขาบทและปาติโมกขุทเทสทั้งมวล ดวยนิทานุเทสอยางเดียว.
มูลแหงวินัยเปนตน
[๑๒๔๔] ถามวา มูลแหงวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวมีเทาไร? อาบัติหนักในฝายวินยั ตรัส
ไวเทาไร? อาบัติเพราะปดอาบัติชั่วหยาบมีเทาไร?
ตอบวา มูลแหงวินัยที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวมี ๒ อาบัติหนักในฝายวินัยตรัสไว ๒
อาบัติเพราะปดอาบัติชั่วหยาบมี ๒
ตองอาบัติในละแวกบานเปนตน
[๑๒๔๕] ถามวา อาบัตใิ นละแวกบานมีเทาไร? อาบัติมีฝงนทีเปนปจจัยมีเทาไร? เปนอาบัติ
ถุลลัจจัย เพราะเนื้อกี่ชนิด? เปนอาบัติทุกกฏ เพราะเนื้อกี่ชนิด?
ตอบวา อาบัติในละแวกบานมี ๔ อาบัติมีฝงนทีเปนปจจัยมี ๔ เปนอาบัติ
ถุลลัจจัย เพราะเนื้อชนิดเดียว เปนอาบัติทุกกฏ เพราะเนื้อ ๙ ชนิด.
ตองอาบัติทางวาจาในราตรีเปนตน
[๑๒๔๖] ถามวา อาบัติทางวาจาในกลางคืนมีเทาไร? อาบัติทางวาจาในกลางวันมีเทาไร?
เมื่อให ตองอาบัติเทาไร? เมื่อรับ ตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา อาบัติทางวาจาในกลางคืนมี ๒ อาบัติทางวาจาในกลางวันมี ๒ เมื่อให
ตองอาบัติ ๓ เพราะรับ ตองอาบัติ ๔.
ตองอาบัติเปนเทสนาคามินีเปนตน
[๑๒๔๗] ถามวา อาบัติเปนเทสนาคามินี มีเทาไร? อาบัติที่ทําคืนได จัดไวเทาไร? อาบัติที่ทํา
คืนไมไดในศาสนานี้ พระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสงู ศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ตอบวา อาบัติเปนเทสนาคามินีมี ๕ อาบัติที่ทําคืนไดจัดไว ๖ อาบัติที่ทําคืนไมได
ในศาสนานี้ พระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวอยางเดียว.
ตองอาบัติหนักในฝายวินัยเปนตน
[๑๒๔๘] ถามวา อาบัติหนักในฝายวินัยเปนไปทางกายและวาจา ตรัสไวเทาไร? ธัญญรส
ในเวลาวิกาลมีเทาไร? สมมติดวยญัตติจตุตถกรรมวาจามีเทาไร?
ตอบวา อาบัติหนักในฝายวินัยเปนไปทางกายและวาจาตรัสไว ๒ ธัญญรสในเวลา
วิกาลมีอยางเดียว สมมติดวยญัตติจตุตถกรรมวาจามีอยางเดียว.
อาบัติปาราชิกทางกายเปนตน
[๑๒๔๙] ถามวา อาบัติปาราชิกทางกายมีเทาไร? ภูมิของภิกษุผูมีสังวาสเทาไร? รัตติเฉทของ
ภิกษุกี่พวก? และพระบัญญัติเรื่องสองนิว้ มีเทาไร?
ตอบวา อาบัติปาราชิกทางกายมี ๒ ภูมิของภิกษุผูมีสังวาสมี ๒ รัตติเฉทของภิกษุ ๒
พวก และพระบัญญัติเรื่องสองนิ้วมี ๒.

ตองอาบัติเพราะทํารายตัวเองเปนตน
[๑๒๕๐] ถามวา เพราะทํารายตัวเอง ตองอาบัติเทาไร? สงฆแตกกัน ดวยอาการเทาไร?
อาบัติชื่อปฐมาปตติกาในศาสนานี้ มีเทาไร? ทําญัตติมีเทาไร?
ตอบวา เพราะทํารายตนเอง ตองอาบัติ ๒ สงฆแตกกันดวยอาการ ๒ อาบัติชื่อ
ปฐมาปตติกาในศาสนี้มี ๒ ทําญัตติมี ๒.
ตองอาบัตเิ พราะปาณาติบาตเปนตน
[๑๒๕๑] ถามวา อาบัติเพราะปาณาติบาต มีเทาไร? อาบัติปาราชิกเนื่องดวยวาจามีเทาไร?
อาบัติเกี่ยวดวยพูดเคาะ ตรัสไวเทาไร? อาบัติเกี่ยวดวยเที่ยวชักสื่อ ตรัสไวเทาไร?
ตอบวา อาบัติเพราะปาณาติบาตมี ๓ อาบัติปาราชิกเนื่องดวยวาจามี ๓ อาบัติเกี่ยว
ดวยพูดเคาะ ตรัสไว ๓ และเกีย่ วดวยเที่ยวชักสื่อ ตรัสไว ๓
บุคคลไมควรใหอุปสมบทเปนตน
[๑๒๕๒] ถามวา บุคคลที่ไมควรใหอุปสมบท มีเทาไร? กรรมสงเคราะหมีเทาไร? บุคคลที่ถูก
นาสนะตรัสไวเทาไร? อนุสาวนาเดียวกันสําหรับบุคคล มีจํานวนเทาไร?
ตอบวา บุคคลที่ไมควรใหอุปสมบทมี ๓ พวก, กรรมสงเคราะหมี ๓ อยาง, บุคคล
ที่ถูกนาสนะตรัสไว ๓ พวก, อนุสาวนาเดียวกัน สําหรับบุคคลมีจํานวน ๓ คน.
ตองอาบัติเพราะอทินนาทานเปนตน
[๑๒๕๓] ถามวา อาบัติเพราะอทินนาทาน มีเทาไร? อาบัติเพราะเมถุนเปนปจจัยมีเทาไร?
เมื่อตัดเปนอาบัติเทาไร? เพราะการทิ้งเปนปจจัย เปนอาบัติเทาไร?
ตอบวา อาบัติเพราะอทินนาทานมี ๓ อาบัติเพราะเมถุนเปนปจจัยมี ๔ เมื่อตัดเปน
อาบัติ ๓ ตัว อาบัติเพราะการทิ้งเปนปจจัยมี ๕.
ปรับอาบัติควบกันเปนตน
[๑๒๕๔] ถามวา ในภิกขุโนวาทกวรรค อาบัติทุกกฏ กับปาจิตตีย หมวดที่ตรัสไวเปน ๙
ในสิกขาบทที่ ๑ นั้น เปนเทาไร? ภิกษุณีเทาไร เปนอาบัติแกภิกขุเพราะจีวร?
ตอบวา ในภิกขุโนวาทกวรรค อาบัติทุกกฏ กับปาจิตตียที่ตรัสไวหมวด ๙ ในสิกขาบทที่ ๑ นั้น มี ๔ ภิกษุณี ๒ พวก เปนอาบัติแกภิกษุเพราะจีวร.
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะเปนตน
[๑๒๕๕] ถามวา อาบัติปาฏิเทสนียะสําหรับภิกษุณีที่ตรัสไวเทาไร? เพราะขอขาวเปลือกดิบ
มาฉัน ปรับอาบัติทุกกฏกับปาจิตตีย หรือ?
ตอบวา อาบัติปาฏิเทสนียะ ที่ตรัสแกภิกษุณี ปรับอาบัติไว ๘ เพราะขอขาวเปลือก
ดิบมาฉัน ปรับอาบัติทุกกฏกับปาจิตตีย.
ตองอาบัติเพราะเดินเปนตน
[๑๒๕๖] ถามวา ผูเดินตองอาบัติเทาไร? ผูยืนตองอาบัติเทาไร? ผูนั่งตองอาบัติเทาไร?
และผูนอนตองอาบัติเทาไร?
ตอบวา ผูเดินตองอาบัติ ๔ ผูยืนตองอาบัติเทากัน ผูนั่งตองอาบัติ ๔ และผูนอน

ตองอาบัติเทากัน.
ตองอาบัติในเขตเดียวกัน
[๑๒๕๗] ถามวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมด มีเทาไร ที่ตางวัตถุกันภิกษุพึงตองในขณะเดียวกัน
ไมกอน ไมหลัง?
ตอบวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี ๕ ที่ตางวัตถุกัน ภิกษุพงึ ตองในขณะเดียวกัน
ไมกอน ไมหลัง.
[๑๒๕๘] ถามวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมด มีเทาไร ที่ตางวัตถุกันภิกษุพึงตองในขณะเดียวกัน
ไมกอน ไมหลัง?
ตอบวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี ๙ ที่ตางวัตถุกัน ภิกษุพงึ ตองในขณะเดียวกัน
ไมกอน ไมหลัง.
วิธีแสดงอาบัติ
[๑๒๕๙] ถามวา อาบัติปาจิตตียท้งั หมด มีเทาไร? ที่ตางวัตถุกันอันพระพุทธเจาผูเปนเผา
แหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษุพึงแสดงดวยวาจาเทาไร?
ตอบวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี ๕ ที่ตางวัตถุกัน อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระ
ราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษุพึงแสดงดวยวาจาอยางเดียว.
[๑๒๖๐] ถามวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมีเทาไร? ที่ตางวัตถุกันอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษุพึงแสดงดวยวาจาเทาไร?
ตอบวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี ๙ ที่ตางวัตถุกัน อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษุพึงแสดงดวยวาจาอยางเดียว.
[๑๒๖๑] ถามวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมีเทาไร? ที่ตางวัตถุกันอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษุพึงแสดงระบุอะไร?
ตอบวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี ๕ ที่ตางวัตถุกัน อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษุพึงแสดงระบุวัตถุ.
[๑๒๖๒] ถามวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมีเทาไร? ที่ตางวัตถุกันอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษุพึงแสดงระบุอะไร?
ตอบวา อาบัติปาจิตตียทั้งหมดมี ๙ ที่ตางวัตถุกัน อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหง
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสแลว ภิกษุพึงแสดงระบุวัตถุ.
ยาวตติยกาบัติเปนตน
[๑๒๖๓] ถามวา เพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ เปนอาบัติเทาไร? เพราะการกลาวเปน
ปจจัย เปนอาบัติเทาไร? ภิกษุเคี้ยว ตองอาบัติเทาไร? เพราะฉันเปนปจจัย เปน
อาบัติเทาไร?
ตอบวา เพราะสวดประกาศครบ ๓ จบ เปนอาบัติ ๓ เพราะการกลาวเปนปจจัย
เปนอาบัติ ๖ ภิกษุเคี้ยวตองอาบัติ ๓ ตัว, เพราะฉันเปนปจจัย เปนอาบัติ ๕.
ฐานะแหงยาวตติกาบัติเปนตน

[๑๒๖๔] ถามวา ยาวตติยกาบัติทั้งมวล ยอมถึงฐานะเทาไร? อาบัติมีแกคนกี่พวก?
และอธิกรณ มีแกคนกี่พวก?
ตอบวา ยาวตติยกาบัติทั้งมวลยอมถึงฐานะ ๕ อาบัติมีแกสหธรรมิก ๕ และ
อธิกรณ มีแกสหธรรมิก ๕.
วินิจฉัยเปนตน
[๑๒๖๕] ถามวา วินิจฉัยมีแกบุคคลกี่พวก? การระงับ มีแกบุคคลกี่พวก? บุคคลกี่พวก
ไมตองอาบัติ? และภิกษุยอมงามดวยฐานะเทาไร?
ตอบวา วินิจฉัยมีแกสหธรรมิก ๕ พวก การระงับมีแกสหธรรมิก ๕ พวก สหธรรมิก ๕
พวก ไมตองอาบัติและภิกษุยอมงามดวยเหตุ ๓ สถาน
อาบัติทางกายในราตรีเปนตน
[๑๒๖๖] ถามวา อาบัติทางกายในราตรีมีเทาไร? ทางกายในกลางวันมีเทาไร? ภิกษุแพงดูตอง
อาบัติเทาไร? เพราะบิณฑบาตเปนปจจัยเปนอาบัติเทาไร?
ตอบวา อาบัติทางกายในราตรีมี ๒ ทางกายในกลางวันมี ๒ ภิกษุเพงดูตอง
อาบัติตัวเดียว เพราะบิณฑบาตเปนปจจัยเปนอาบัติตัวเดียว.
ภิกษุที่สงฆยกวัตรเปนตน
[๑๒๖๗] ถามวา ภิกษุเห็นอานิสงสเทาไร จึงแสดง เพราะเชื่อผูอื่น? ภิกษุผูถูกยกวัตรตรัส
ไวมีเทาไร? ความประพฤติชอบมีเทาไร?
ตอบวา ภิกษุเห็นอานิสงส ๘ อยาง จึงแสดงเพราะเชื่อผูอนื่ ภิกษุผูถูกยกวัตร
ตรัสไว มี ๓ พวก ความประพฤติชอบมี ๔๓ ขอ
มุสาวาทเปนตน
[๑๒๖๘] ถามวา มุสาวาทถึงฐานะเทาไร? ที่ตรัสวาอยางยิ่งมีเทาไร? ปาฏิเทสนียะมีกี่สิกขาบท?
การแสดงโทษของบุคคลกี่จําพวก?
ตอบวา มุสาวาทถึงฐานะ ๕ ที่ตรัสวาอยางยิ่ง มี ๑๔ สิขาบท ปาฏิเทสนียะมี ๑๒
สิกขาบท การแสดงโทษของบุคคล ๕ จําพวก
องคของมุสาวาทเปนตน
[๑๒๖๙] ถามวา มุสาวาทมีองคเทาไร? องคอโุ บสถมีเทาไร? องคของผูควรเปนทูตมีเทาไร?
ติตถิยวัตร มีเทาไร?
ตอบวา มุสาวาทมีองค ๘ องคอุโบสถมี ๘ องคของผูควรเปนทูตมี ๘ ติตถิยวัตรมี ๘
อุปสัมปทาเปนตน
[๑๒๗๐] ถามวา อุปสัมปทามีวาจาเทาไร? ภิกษุณีพึงลุกรับภิกษุณีกี่พวก? พึงใหอาสนะ
แกภิกษุณีกี่พวก? ภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณีตองประกอบดวยคุณสมบัติเทาไร?
ตอบวา อุปสัมปทามีวาจา ๘ ภิกษุณีพึงลุกรับ ภิกษุณี ๘ พวกพึงใหอาสนะแก
ภิกษุณี ๘ พวก ภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณีตองประกอบดวยคุณสมบัติ ๘
ความขาดเปนตน

[๑๒๗๑] ถามวา ความขาดมีแกคนเทาไร? อาบัติถุลลัจจัยมีแกคนเทาไร? บุคคลเทาไร
ไมตองอาบัติ? อาบัติและอนาบัติของคนทั้งหมดมีวัตถุอยางเดียวกัน หรือ?
ตอบวา ความขาดมีแกคนผูเดียว อาบัติถุลลัจจัยมีแกคน ๔ พวก บุคคล ๔ พวก
ไมตองอาบัติอาบัติและอนาบัติของคนทั้งหมดมีวัตถุอยางเดียวกัน
กรรมเนือ่ งดวยญัตติเปนตน
[๑๒๗๒] ถามวา อาฆาตวัตถุมีเทาไร? สงฆแตกกัน ดวยเหตุเทาไร? อาบัติชื่อปฐมาปตติกา
ในศาสนานี้มีเทาไร? ทําดวยญัตติมีเทาไร?
ตอบวา อาฆาตวัตถุมี ๙ สงฆแตกกันดวยเหตุ ๙ อยาง อาบัติชื่อปฐมาปตติกา
ในศาสนานี้มี ๙ อยาง ทําดวยญัตติมี ๙.
บุคคลไมควรกราบไหวเปนตน
[๑๒๗๓] ถามวา บุคคลเทาไร อันภิกษุไมพึงกราบไหว และไมพึงทําอัญชลีกรรมและสามี
จิกรรม? เพราะทําแกบุคคลเทาไร ตองอาบัติทุกกฏ? ทรงจีวรมีกําหนดเทาไร?
ตอบวา บุคคล ๑๐ พวก อันภิกษุไมพึงกราบไหว ไมพึงทําอัญชลีกรรม และสามี
จิกรรม เพราะทําแกบุคคล ๑๐ พวก ตองอาบัติทุกกฏทรงจีวรมีกําหนด ๑๐ วัน
ใหจีวรเปนตน
[๑๒๗๔] ถามวา จีวรควรใหแกบุคคลในศาสนานี้ ผูจําพรรษาแลวกี่พวก? เมื่อมีผูรับแทนควรให
แกบุคคลกี่พวก? และไมควรใหแกบุคคลกี่พวก?
ตอบวา จีวรควรใหแกสหธรรมิก ๕ ในศาสนานี้ ผูจําพรรษาแลวเมื่อมีผูรบั แทน
ควรใหแกบุคคล ๗ พวก ไมควรใหแกบุคคล ๑๖ พวก
ภิกษุอยูปริวาส
[๑๒๗๕] ถามวา ชั่ว ๑๐๐ ราตรี ภิกษุอยูปริวาสปดอาบัติไวกี่รอย? ตองอยูป ริวาสกี่ราตรี
จึงจะพน?
ตอบวา ชั่ว ๑๐๐ ราตรี ภิกษุอยูปริวาสปดอาบัติไว ๑๐ รอยราตรีตอ งอยูป ริวาส ๑๐
ราตรี จึงจะพน
โทษแหงกรรม
[๑๒๗๖] ถามวา โทษแหงกรรม อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสงู ศักดิ์ตรัสไว
เทาไร? กรรมไมเปนธรรมทั้งหมดที่ตรัสไวในเรื่องวินัย ในพระนครจัมปามีเทาไร?
ตอบวา โทษแหงกรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวมี ๑๒
กรรมที่ตรัสไวในเรื่องวินยั ในพระนครจัมปาลวนไมเปนธรรม.
กรรมสมบัติ
[๑๒๗๗] ถามวา กรรมสมบัติอันพระพุทธเจา ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวมีเทาไร?
กรรมเปนธรรมทั้งหมดที่ตรัสไวในเรื่องวินยั ในพระนครจําปามีเทาไร?
ตอบวา กรรมสมบัติอันพระพุทธเจา ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔ อยาง
กรรมที่ตรัสไวในเรื่องวินยั ในพระนครจัมปาลวนเปนธรรม

กรรม ๖ อยาง
[๑๒๗๘] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจา ผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
กรรมที่ตรัสไวในเรื่องวินยั ในพระนครจัมปา ที่เปนธรรมมีเทาไร? ที่ไมเปนธรรมมีเทาไร?
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๖ อยาง บรรดา
กรรม ๖ นี้ กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวในเรื่องวินัย ในพระนคร
จัมปา ที่เปนธรรมอยางเดียว, ที่ไมเปนธรรม ๕ อยาง.
กรรม ๔ อยาง
[๑๒๗๙] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร? กรรมที่
ตรัสไวในเรื่องวินัยในพระนครจัมปา ที่เปนธรรมมีเทาไร? ที่ไมเปนธรรมมีเทาไร?
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔ อยาง, บรรดา
กรรม ๔ นี้ กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวในเรื่องวินัย ในพระนคร
จัมปา ที่เปนธรรมมีอยางเดียว ที่ไมเปนธรรมมี ๓ อยาง
อาบัติระงับและไมระงับ
[๑๒๘๐] ถามวา กองอาบัติใด อันพระอนันตชินเจาผูคงที่ ผูทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแลว
ในกองอาบัตินั้น กองอาบัติเทาใด เวนสมถะเสีย ยอมระงับ? ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค
ขาพเจาถามขอนั้น ขอทานจงบอก
ตอบวา กองอาบัติใดอันพระอนันตชินเจาผูคงที่ ผูทรงเห็นวิเวกทรงแสดงแลว
ในกองอาบัตินั้น กองอาบัติกองเดียว เวนสมถะเสียยอมระงับ ขาแตทานผูฉลาดในวิภังค
ขาพเจาบอกขอนั้น แกทาน
ภิกษุผูทําลายสงฆไปสูอบาย
[๑๒๘๑] ถามวา ภิกษุผูทําลายสงฆไปสูอบาย อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์
ตรัสไวเทาไร? ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา ภิกษุผูทําลายสงฆไปสูอบาย ตกนรกชั่วกัลปอันพระพุทธเจา ผูเปนเผาแหง
พระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๔๔ ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
ภิกษุทําลายสงฆไมไปสูอบาย
[๑๒๘๒] ถามวา ภิกษุผูทําลายสงฆไมไปสูอบาย อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์
ตรัสไวเทาไร? ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา ภิกษุผูทําลายสงฆไมไปอบาย อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์
ตรัสไว ๑๘ ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
หมวด ๘
[๑๒๘๓] ถามวา หมวด ๘ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา หมวด ๘ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๘ หมวด
ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะวินัย.

กรรม ๑๖ อยาง
[๑๒๘๔] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร? ขาพเจา
ทั้งหลาย ขอฟงนิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๖ ขอทานจง
ฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
โทษแหงกรรม ๑๒
[๑๒๘๕] ถามวา โทษแหงกรรม อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสงู ศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลายขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย.
ตอบวา โทษแหงกรรม อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๒
อยาง ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
กรรมสมบัติ ๔
[๑๒๘๖] ถามวา กรรมสมบัติ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย.
ตอบวา กรรมสมบัติ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔ อยาง
ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะวินัย.
กรรม ๖
[๑๒๘๗] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร? ขาพเจา
ทั้งหลายขอฟงวิสัยของทานผูร ูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๖ อยาง ขอทาน
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
กรรม ๔
[๑๒๘๘] ถามวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร? ขาพเจา
ทั้งหลายขอฟงวิสัยของทานผูร ูเฉพาะพระวินัย,
ตอบวา กรรมอันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔ อยาง ขอทาน
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย
ปาราชิก ๘
[๑๒๘๙] ถามวา ปาราชิก อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย.
ตอบวา ปาราชิก อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๘ ขอทาน
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
สังฆาทิเสส ๒๓
[๑๒๙๐] ถามวา สังฆาทิเสส อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงนิสัยของทานผูรู เฉพาะพระวินัย
ตอบวา สังฆาทิเสส อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๒๓

ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
อนิยต ๒
[๑๒๙๑] ถามวา อนิยต อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา อนิยต อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสงู ศักดิ์ตรัสไว ๒ ขอทาน
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
นิสสัคคิยะ ๔๒
[๑๒๙๒] ถามวา นิสสัคคิยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา นิสสัคคิยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๔๒
ของทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
ปาจิตติยะ ๑๘๘
[๑๒๙๓] ถามวา ปาจิตติยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา ปาจิตติยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๘๘
ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
ปาฏิเทสนียะ ๑๒
[๑๒๙๔] ถามวา ปาฏิเทสนียะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของทานผูรูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา ปาฏิเทสนียะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไว ๑๒
ขอทานจงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะวินัย.
เสขิยะ ๗๕
[๑๒๙๕] ถามวา เสขิยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสูงศักดิ์ตรัสไวเทาไร?
ขาพเจาทั้งหลาย ขอฟงวิสัยของผูรูเฉพาะพระวินัย
ตอบวา เสขิยะ อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระราชาผูสงู ศักดิ์ตรัสไว ๗๕ ขอทาน
จงฟงวิสัยของขาพเจาผูรูเฉพาะพระวินัย.
ปญหาขอใด ทานถามแลวดวยดีฉันใด ปญหาขอนั้นขาพเจาตอบแลวดวยดีฉันนั้น
อนึ่ง ในคําถามและคําตอบจะไมอางถึงสูตรอะไรไมมีแล.
ทุติยคาถาสังคณิกะ จบ.
-------------เสทโมจนคาถา
[๑๒๙๖] บุคคลไมมีสังวาสกับภิกษุและภิกษุณี การสมโภคบางอยาง อันภิกษุและภิกษุณียอม
ไมไดในบุคคลนั้น ไมตองอาบัติ เพราะไมอยูปราศ ปญหาขอนี้ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๒๙๗] ครุภัณฑ ๕ อยาง อันพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญตรัสวา ไมเปนอาบัติ แก

ภิกษุผูจําหนาย ผูใชสอย ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๒๙๘] ขาพเจาไมกลาวถึง บุคคล ๑๐ จําพวก เวนบุคคล ๑๑ จําพวกเสีย ภิกษุไหวผูแกกวา
ตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๒๙๙] ภิกษุไมใชผูถูกยกวัตร ไมใชผูอยูปริวาส ไมใชผูทําลายสงฆ และไมใชผูหลีกไปเขา
รีด ตั้งอยูในภูมิของภิกษุผูมีสงั วาสเสมอกัน ไฉนจึงไมทั่วไปแกสิกขา ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาด
ทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๐๐] บุคคลเขาถึงธรรม ไตถามกุศลที่ประกอบดวยประโยชน มิใชผูเปนอยู ไมใชผูตาย
ไมใชผูนิพพาน ทานผูรูทั้งหลายเรียกบุคคลนั้นวาอยางไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลาย
คิดกันแลว.
[๑๓๐๑] ไมพดู ถึงอวัยวะเหนือรากขวัญขึ้นไป เวนอวัยวะใตสะดือลงมา ภิกษุพึงตองอาบัติ
ปาราชิกเพราะเมถุนธรรมเปนปจจัยไดอยางไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๐๒] ภิกษุทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ไมไดใหสงฆแสดงพื้นที่ เกินประมาณ มีผูจองไว
หาชานรอบมิได ไมตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๐๓] ภิกษุทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ใหสงฆแสดงพื้นที่แลวไดประมาณ ไมมีผูจอง มีชาน
รอบ แตตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๐๔] ไมประพฤติประโยคอะไรทางกาย และไมพูดกะคนอื่นๆ ดวยวาจา แตตองอาบัติหนัก
ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความขาด ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๐๕] สัตบุรุษ ไมทําความชั่วอะไรทางกายและทางวาจา แมทางใจผูนั้นถูกสงฆนาสนะแลว
ชื่อวาถูกนาสนะดวยดี เพราะเหตุไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๐๖] ภิกษุไมเจรจากับมนุษยไรๆ ดวยวาจา และไมกลาวถอยคํากะผูอนื่ แตตองอาบัติทาง
วาจา มิใชทางกาย ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๐๗] สิกขาบท อันพระพุทธเจาผูประเสริฐพรรณนาไวแลว สังฆาทิเสส ๔ สิกขาบท
ภิกษุณีตองทั้งหมด ดวยประโยคเดียวกัน ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๐๘] ภิกษุณี ๒ รูป อุปสมบทแตสงฆฝายเดียว ภิกษุรับจีวรแตมือของภิกษุณี ๒ รูป ตอง
อาบัติตางกัน ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๐๙] ภิกษุ ๔ รูปชวนกันไปลักครุกัณฑ ๓ รูป เปนปาราชิก รูป ๑ ไมเปนปาราชิก ปญหาขอนี้
ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๑๐] สตรีอยูขางใน ภิกษุอยูขางนอก ชองไมมีในเรือนนัน้ ภิกษุจะพึงตองอาบัติปาราชิก
เพราะเมถุนธรรมเปนปจจัยไดอยางไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลวฯ
[๑๓๑๑] ภิกษุรบั ประเคนน้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย และเนยใสดวยตนเองแลวเก็บไว เมื่อยังไม
ลวงสัปดาห เมื่อปจจัยมีอยูฉัน ตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๑๒] อาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย อาบัติสุทธิกปาจิตตีย ภิกษุตองพรอมกัน ปญหาขอนี้ ทาน
ผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๑๓] ภิกษุ ๒๐ รูป มาประชุมกันสําคัญวาพรอมเพรียงจึงทํากรรม ภิกษุอยูในที่ ๑๒ โยชน

พึงยังกรรมนั้นใหเสียไดเพราะปจจัยคือเปนวรรค ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๑๔] ภิกษุตองครุกาบัติลวน ๖๔ ที่ทําคืนได ดวยอาการเพียงยางเทา และดวยกลาววาจา
คราวเดียวกัน ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๑๕] ภิกษุนุงผาอันตรวาสก หมผาสังฆาฏิ ๒ ชั้น ผาทั้งหมดนั้นเปนนิสสัคคีย ปญหาขอนี้
ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๑๖] ญัตติก็ไมใช กรรมวาจาก็ไมเชิง และพระชินเจา ก็ไมไดตรัสวา เอหิภิกขุแมสรณคมน
ก็ไมมีแกเธอ แตอุปสัมปทาของเธอไมเสีย ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๑๗] บุคคลผูโฉดเขลา ฆาสตรีซึ่งมิใชมารดา และฆาบุรุษซึ่งมิใชบิดา ฆาบุคคลผูมิใชอริยะ
แตตองอนันตริยกรรมเพราะเหตุนั้น ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๑๘] บุคคลผูโฉดเขลา ฆาสตรีผูเปนมารดา ฆาบุรุษผูเปนบิดา ครั้นฆาบิดามารดาแลว
แตไมตองอนันตริยกรรมเพราะโทษนั้น ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๑๙] ภิกษุไมโจท ไมสอบสวน แลวทํากรรมแกบุคคลผูอยูลับหลัง และกรรมที่ทําแลวเปน
อันทําชอบแลว ทั้งการกสงฆไมตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๒๐] ภิกษุโจท สอบสวนแลว ทํากรรมแกบุคคลผูอยูตอหนา และกรรมที่ทําแลวไมเปนอันทํา
ทั้งการกสงฆก็ตองอาบัติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๒๑] ภิกษุตัด ตองอาบัติก็มี ไมตอ งอาบัติก็มี ภิกษุปดตองอาบัติก็มี ไมตองอาบัติก็มี
ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๒๒] ภิกษุพูดจริง ตองอาบัติหนัก พูดเท็จตองอาบัติเบา พูดเท็จตองอาบัติหนัก และพูด
จริงตองอาบัติเบา ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๒๓] ภิกษุบริโภคจีวรที่อธิษฐานแลว ยอมดวยน้ํายอมแลว แมกัปปะก็ทําแลวยังตองอาบัติ
ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๒๔] เมื่อพระอาทิตยอัสดงแลว ภิกษุฉนั เนื้อ เธอไมใชผูวิกลจริต ไมใชผูมีจิตฟุงซาน
และไมใชผูกระสับกระสายเพราะเวทนา แตเธอไมตองอาบัติ ก็ธรรมขอนัน้ พระสุคตทรงแสดง
แลว ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๒๕] เธอไมใชผูมีจิตกําหนัด และไมใชผูมีไถยจิต และแมผูอื่นเธอก็ไมไดคิดจะฆา ความ
ขาดยอมมีแกเธอผูใหจับสลาก เปนอาบัติถุลลัจจัยแกภิกษุผจู ับ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลาย
คิดกันแลว.
[๑๓๒๖] ไมใชเสนาสนะปาที่รูกันวามีความรังเกียจ และไมใชสงฆใหสมมติ ทั้งกฐินเธอไมได
กราน เธอเก็บจีวรไว ณ ที่นั้นเอง แลวไปตั้งกึง่ โยชนเมื่ออรุณขึ้น เธอนั่นแหละไมตองอาบัติ
ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๒๗] อาบัติทั้งมวลที่เปนไปทางกาย มิใชทางวาจา ตางวัตถุกัน ภิกษุตองในขณะเดียวกัน
ไมกอน ไมหลัง ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๒๘] อาบัติทั้งมวลที่เปนไปทางวาจา มิใชทางกายตางวัตถุกัน ภิกษุตองในขณะเดียวกัน
ไมกอน ไมหลัง ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.

[๑๓๒๙] ไมเสพเมถุนนั้นในสตรี ๓ จําพวก บุรุษ ๓ จําพวก คนไมประเสริฐ ๓ จําพวก และ
บัณเทาะก ๓ จําพวก และไมประพฤติเมถุนในอวัยวะที่ปรากฏ แตความขาดยอมมีเพราะ
เมถุนธรรมเปนปจจัย ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๓๐] ขอจีวรกะมารดา และไมไดนอมลาภไปเพื่อสงฆ เพราะเหตุไร ภิกษุนั้นจึงตองอาบัติ
แตไมตองอาบัติเพราะบุคคลผูเปนญาติ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๓๑] ผูโกรธ ยอมใหสงฆยนิ ดี ผูโกรธ ยอมถูกสงฆติเตียน ก็ธรรมที่เปนเหตุใหสงฆ
สรรเสริญผูโกรธนั้น ชื่ออะไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๓๒] ผูแชมชื่น ยอมใหสงฆยินดี ผูแชมชื่น ยอมถูกสงฆติเตียน ก็ธรรมที่เปนเหตุใหสงฆ
ติเตียนผูแชมชื่นนั้นชื่ออะไร? ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๓๓] ภิกษุตองอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ และทุกกฏ ในขณะ
เดียวกัน ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๓๔] ทั้งสองมีอายุครบ ๒๐ ป ทั้งสองมีอปุ ชฌายคนเดียวกัน มีอาจารยคนเดียวกัน มีกรรม
วาจาอันเดียวกัน รูปหนึ่งเปนอุปสัมบัน รูปหนึ่งเปนอนุปสัมบัน ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลาย
คิดกันแลว.
[๑๓๓๕] ผาที่ไมไดทํากัปปะ และไมไดยอมดวยน้ํายอม ภิกษุปรารถนา พึงแสวงหามานุงหม
และเธอไมตองอาบัติ ก็ธรรมอันนั้น พระสุคตทรงแสดงแลว ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลาย
คิดกันแลว.
[๑๓๓๖] ภิกษุณีไมให ไมรับ การรับไมมีดวยเหตุนั้น แตตองอาบัติหนัก มิใชอาบัติเบา
และการตองนั้น เพราะการบริโภคเปนปจจัย ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๓๗] ภิกษุณีไมให ไมรับ การรับไมมีดวยเหตุนั้น แตตองอาบัติเบา ไมใชอาบัติหนัก
และการตองนั้น เพราะการบริโภคเปนปจจัย ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
[๑๓๓๘] ภิกษุณีตองอาบัติหนักมีสวนเหลือ ปกปดไว เพราะอาศัยความไมเอื้อเฟอ ไมใชภกิ ษุณี
ก็ไมตองโทษ ปญหาขอนี้ ทานผูฉลาดทั้งหลายคิดกันแลว.
เสทโมจนคาถา จบ.
---------------หัวขอประจําเรือ่ ง
[๑๓๓๙] ไมมีสงั วาส ไมจาํ หนาย บุคคล ๑๐ ไมใชผูถูกยกวัตร เขาถึงธรรม
อวัยวะเหนือรากขวัญ ตอนั้น ทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง ๒ สิกขาบท ไมประพฤติประโยคทาง
กาย แตตองอาบัติหนัก ไมทําความชั่วทางกายแตถูกสงฆนาสนะชอบแลว ไมเจรจา สิกขาบท
ชน ๒ คน และชน ๔ คน สตรี น้ํามัน นิสสัคคีย ภิกษุ ยางเทาเดิน นุงผา ไมใชญัตติ
ฆาสตรีมิใชมารดา ฆาบุรุษมิใชบิดา ไมโจท โจท ตัด พูดจริง ผาที่อธิษฐาน พระอาทิตย
อัสดงแลว ไมกําหนัด มิใชเสนาสนะปา อาบัติทางกาย ทางวาจา สตรี ๓ พวก มารดาโกรธ
ใหยินดี แชมชื่น ตองสังฆาทิเสส สองคน ผาไมไดทํากัปปะ ไมใหตองอาบัติหนัก คาถาที่
คิดจนเหงื่อไหล เปนปญหาที่ทานผูรูใหแจมแจงแลวแล.

หัวขอประจําเรือ่ ง จบ.
---------------ปญจวรรค
กรรมวรรคที่ ๑
กรรม ๔
[๑๓๔๐] กรรม ๔ อยาง คือ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑
ญัตติจตุตถกรรม ๑.
ถามวา กรรม ๔ อยางนี้ ยอมวิบัติโดยอาการเทาไร?
ตอบวา กรรม ๔ อยางนี้ ยอมวิบตั ิโดยอาการ ๕ คือ โดยวัตถุ ๑ โดยญัตติ ๑
โดยอนุสาวนา ๑ โดยสีมา ๑ โดยบริษัท ๑.
วัตถุวิบัติ
[๑๓๔๑] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุ อยางไร?
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุอยางนี้คือ กรรมที่ควรทําพรอมหนา แตสงฆทําลับ*หลัง ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัตโิ ดยวัตถุ
กรรมที่ควรสอบถามกอนทํา แตสงฆไมสอบถามกอนทํา ชื่อวากรรมไมเปนธรรม
วิบัติโดยวัตถุ
กรรมที่ควรทําตามปฏิญญา แตสงฆไมทําตามปฏิญญา ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติ
โดยวัตถุ
สงฆใหอมูฬหวินัย แกภิกษุผูควรสติวินัย ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆทําตัสสปาปยสิกากรรม แกภิกษุผูควรอมูฬหวินัย ชือ่ วากรรมไมเปนธรรม
วิบัติโดยวัตถุ
สงฆทําตัชชนียกรรม แกภกิ ษุผูควรตัสสปาปยสิกากรรม ชื่อวากรรมไมเปนธรรม
วิบัติโดยวัตถุ
สงฆทํานิยสกรรม แกภิกษุผูควรตัชชนียกรรม ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดย
วัตถุ
สงฆทําปพพาชนียกรรม แกภิกษุผูควรนิยสกรรม ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดย
วัตถุ
สงฆทําปฏิสารณียกรรม แกภิกษุผูควรปพพาชนียกรรม ชื่อวากรรมไมเปนธรรม
วิบัติโดยวัตถุ
สงฆทําอุกเขปนียกรรม แกภิกษุผูควรปฏิสารณียกรรม ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติ
โดยวัตถุ
สงฆใหปริวาส แกภิกษุผูควรอุกเขปนียกรรม ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆชักภิกษุผูควรปริวาสเขาหาอาบัติเดิม ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหมานัตแกภิกษุผูควรชักเขาหาอาบัติเดิม ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ

สงฆอัพภานภิกษุผูควรมานัต ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหภิกษุผูควรอัพภานอุปสมบท ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆทําอุโบสถในวันมิใชอุโบสถ ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆปวารณาในวันมิใชปวารณา ชื่อวากรรมไมเปนธรรม วิบัติโดยวัตถุ
อยางนี้ กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุ.
ญัตติวิบัติ
[๑๓๔๒] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ อยางไร?
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ ดวยอาการ ๕ คือ:๑. ไมระบุวัตถุ
๒. ไมระบุสงฆ
๓. ไมระบุบุคคล
๔. ไมระบุญัตติ
๕. ตั้งญัตติภายหลัง
กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ ดวยอาการ ๕ นี้.
อนุสาวนาวิบัติ
[๑๓๔๓] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา อยางไร?
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา ดวยอาการ ๕ คือ:๑. ไมระบุวัตถุ
๒. ไมระบุสงฆ
๓. ไมระบุบุคคล
๔. ทิ้งญัตติ
๕. สวดในกาลไมควร
กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา ดวยอาการ ๕ นี้.
สีมาวิบัติ
[๑๓๔๔] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยสีมา อยางไร?
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยสีมา ดวยอาการ ๑๑ อยาง คือ:๑. สมมติสีมาเล็กเกิน
๒. สมมติสีมาใหญเกิน
๓. สมมติสีมามีนิมิตขาด
๔. สมมติสีมาใชเงาเปนนิมิต
๕. สมมติสีมาไมมีนิมิต
๖. ภิกษุอยูภ ายนอกสีมาสมมติสีมา
๗. สมมติสีมาในนที
๘. สมมติสีมาในสมุทร

๙. สมมติสีมาในชาตสระ
๑๐. คาบเกี่ยวสีมาดวยสีมา
๑๑. ทับสีมาดวยสีมา
กรรมยอมวิบัติโดยสีมา ดวยอาการ ๑๑ อยางนี้.
บริษัทวิบัติ
[๑๓๔๕] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท อยางไร?
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยบริษัทดวยอาการ ๑๒ อยาง คือ:๑. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอยังไมมา, ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา, ภิกษุอยูพรอมหนากันคัดคาน
๒. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๓. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอมาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน.
๔. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๕. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๖. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอมาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน
๗. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๘. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ
มาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๙. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ
มาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน
๑๐. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๑๑. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๑๒. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอมาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน.
กรรมวิบัติโดยบริษัท ดวยอาการ ๑๒ นี้.
---------------กรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทําเปนตน

[๑๓๔๖] ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๔ รูป เปนผูเขากรรม
ปกตัตตะนอกนั้น เปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษุใด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และ
ไมควรฉันทะ แตเปนผูควรกรรม
ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๕ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะนอก
นั้นเปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษุใด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และไมควรฉันทะ แต
เปนผูควรกรรม
ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๑๐ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะ
นอกนั้น เปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภกิ ษุใด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และไมควร
ฉันทะ แตเปนผูควรกรรม
ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๒๐ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะ
นอกนั้น เปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภกิ ษุใด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และไมควร
ฉันทะ แตเปนผูควรกรรม.
กรรม ๔
[๑๓๔๗] กรรม ๔ คือ ๑. อปโลกนกรรม ๒. ญัตติกรรม ๓. ญัตติทุติยกรรม
๔. ญัตติจตุตถกรรม.
ถามวา กรรม ๔ นี้ ยอมวิบัติ โดยอาการเทาไร?
ตอบวา กรรม ๔ นี้ ยอมวิบัติ โดยอาการ ๕ คือ:๑. โดยวัตถุ
๒. โดยญัตติ
๓. โดยอนุสาวนา
๔. โดยสีมา
๕. โดยบริษัท
วัตถุวิบัติ
[๑๓๔๘] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุ อยางไร?
ตอบวา สงฆใหบัณเฑาะกอุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหคนไถยสังวาสอุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหคนผูเขารีดเดียรถียอ ุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหดิรัจฉานอุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบตั ิโดยวัตถุ
สงฆใหคนผูฆามารดาอุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหคนผูฆาบิดาอุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบตั ิโดยวัตถุ
สงฆใหคนผูฆาพระอรหันตอุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหคนผูประทุษรายภิกษุณีอุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหคนผูทําลายสงฆอปุ สมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหคนผูยังพระโลหิตหออุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ

สงฆใหคนผูสองเพศอุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบัติโดยวัตถุ
สงฆใหคนผูมีอายุหยอน ๒๐ ปอุปสมบท ชื่อวากรรมเปนอธรรม วิบตั ิโดยวัตถุ
อยางนี้ กรรมยอมวิบัติโดยวัตถุ.
ญัตติวิบัติ
[๑๓๔๙] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ อยางไร?
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ ดวยอาการ ๕ คือ:๑. ไมระบุวัตถุ
๒. ไมระบุสงฆ
๓. ไมระบุบุคคล
๔. ไมระบุญัตติ
๕. ตั้งญัตติภายหลัง
กรรมยอมวิบัติโดยญัตติ ดวยอาการ ๕ นี้.
อนุสาวนาวิบัติ
[๑๓๕๐] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนาอยางไร?
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา ดวยอาการ ๕ คือ:๑. ไมระบุวัตถุ
๒. ไมระบุสงฆ
๓. ไมระบุบุคคล
๔. ทิ้งญัตติ
๕. สวดในกาลไมควร
กรรมยอมวิบัติโดยอนุสาวนา ดวยอาการ ๕ นี้.
สีมาวิบัติ
[๑๓๕๑] ถามวา กรรมยอมวิบัติโดยสีมาอยางไร?
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยสีมา ดวยอาการ ๑๑ อยาง คือ:๑. สมมติสีมาเล็กเกิน
๒. สมมติสีมาใหญเกิน
๓. สมมติสีมามีนิมิตขาด
๔. สมมติสีมาใชเงาเปนนิมิต
๕. สมมติสีมาไมมีนิมิต
๖. ภิกษุอยูภ ายนอกสีมาสมมติสีมา
๗. สมมติสีมาในนที
๘. สมมติสีมาในสมุทร
๙. สมมติสีมาในชาตสระ
๑๐. คาบเกี่ยวสีมาดวยสีมา

๑๑. ทับสีมาดวยสีมา
กรรมยอมวิบัติโดยสีมา ดวยอาการ ๑๑ อยางนี้.
บริษัทวิบัติ
[๑๓๕๒] ถามวา กรรมยอมวิบัติ โดยบริษัทอยางไร?
ตอบวา กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท ดวยอาการ ๑๒ อยาง คือ:๑. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ
ยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๒. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ
มาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๓. ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ
มาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๔. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร
พวกเธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๕. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร
พวกเธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๖. ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอมาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน
๗. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ
ยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๘. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวก
เธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๙. ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร พวกเธอ
มาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน
๑๐. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร
พวกเธอยังไมมา ไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๑๑. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร
พวกเธอมาแลว แตไมนําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา อยูพรอมหนากันคัดคาน
๑๒. ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุทั้งหลายที่เขากรรม มีจํานวนเทาไร
พวกเธอมาแลว นําฉันทะของภิกษุผูควรฉันทะมา แตอยูพรอมหนากันคัดคาน
กรรมยอมวิบัติโดยบริษัท ดวยอาการ ๑๒ นี้.
อปโลกนกรรมเปนตน
[๑๓๕๓] ถามวา อปโลกนกรรมถึงฐานะเทาไร? ญัตติกรรมถึงฐานะเทาไร? ญัตติ*ทุติยกรรมถึงฐานะเทาไร? ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะเทาไร?
ตอบวา อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ อยาง ญัตติกรรมถึงฐานะ ๙ อยาง ญัตติ

ทุติยกรรมถึงฐานะ ๗ อยาง ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะ ๗ อยาง.
ฐานะแหงอปโลกนกรรม
[๑๓๕๔] ถามวา อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ เปนไฉน?
ตอบวา โอสารณ นิสสารณา ภัณฑุกรรม พรหมทัณฑ ทั้งกรรมลักษณะเปน
คํารบ ๕ อปโลกนกรรมถึงฐานะ ๕ นี้.
ฐานะแหงญัตติกรรม
[๑๓๕๕] ถามวา ญัตติกรรมถึงฐานะ ๙ เปนไฉน?
ตอบวา โอสารณา นิสสารณา อุโบสถ ปวารณา สมมติ การให การรับ
การเลื่อนปวารณาออกไป ทั้งกรรมลักษณะเปนคํารบ ๙ ญัตติกรรมถึงฐานะ ๙ นี้.
ฐานะแหงญัตติทุติยกรรม
[๑๓๕๖] ถามวา ญัตติทุติยกรรม ถึงฐานะ ๗ อยาง เปนไฉน?
ตอบวา โอสารณา นิสสารณา สมมติ การให การถอน การแสดง
ทั้งกรรมลักษณะเปนคํารบ ๗ ญัตติทุติยกรรมถึงฐานะ ๗ นี้.
ฐานะแหงญัตติจตุตถกรรม
[๑๓๕๗] ถามวา ญัตติจตุตถกรรม ถึงฐานะ ๗ อยาง เปนไฉน?
ตอบวา โอสารณา นิสสารณา สมมติ การให นิคคหะ สมนุภาสน
ทั้งกรรมลักษณะเปนคํารบ ๗ ญัตติจตุตถกรรมถึงฐานะ ๗ นี้.
กรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทําเปนตน
[๑๓๕๘] ในกรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๔ รูป เปนผูเขากรรม
ปกตัตตะนอกนั้นเปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษุใด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และ
ไมควรฉันทะ แตเปนผูควรกรรม
ในกรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๕ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตะนอกนั้น
เปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษุใด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และไมควรฉันทะ แต
เปนผูควรกรรม
ในกรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๑๐ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะนอก
นั้นเปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภิกษุใด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และไมควรฉันทะ
แตเปนผูควรกรรม
ในกรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ภิกษุปกตัตตะ ๒๐ รูป เปนผูเขากรรม ปกตัตตะ
นอกนั้นเปนผูควรฉันทะ สงฆทํากรรมแกภกิ ษุใด ภิกษุนั้นไมใชเปนผูเขากรรม และไมควรฉันทะ
แตเปนผูควรกรรม.
กรรมวรรคที่ ๑ จบ.
---------------อรรถวสวรรค ที่ ๒
ทรงบัญญัติสิกขาบท

[๑๓๕๙] พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจ ๒ ประการ คือ
เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ เพื่อ
ปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ เพื่อ
ปองกันเวรอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ เพื่อ
ปองกันโทษอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ เพื่อ
ปองกันภัยอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อปองกันอกุศลธรรมอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ เพื่อ
อนุเคราะหคฤหัสถ ๑ เพื่อเขาไปตัดฝกฝายของพวกภิกษุผูมคี วามปรารถนาลามก ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ เพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ เพื่อ
ความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหพระวินัย ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
อรรถวสวรรค ที่ ๒ จบ.
---------------ปญญัติวรรค ที่ ๓
ทรงบัญญัติปาติโมกขเปนตน

[๑๓๖๐] พระตถาคตทรงบัญญัติปาติโมกขแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ
... ทรงบัญญัติปาติโมกขุทเทศ ทรงบัญญัติการงดปาติโมกข ทรงบัญญัติปวารณา ทรงบัญญัติการ
งดปวารณา ทรงบัญญัติตัชชนีกรรม ทรงบัญญัตินิยสกรรม ทรงบัญญัติปพพาชนียกรรม ทรง
บัญญัติปฏิสารณียกรรม ทรงบัญญัติอุกเขปนียกรรม ทรงบัญญัติการใหปริวาส ทรงบัญญัติการ
ชักเขาหาอาบัติเดิม ทรงบัญญัติการใหมานัต ทรงบัญญัติอัพภาน ทรงบัญญัติโอสารนียกรรม
ทรงบัญญัตินิสสารนียกรรม ทรงบัญญัติการอุปสมบท ทรงบัญญัติอปโลกนกรรม ทรงบัญญัติ
ญัตติกรรม ทรงบัญญัติญัตติทุติยกรรม ทรงบัญญัติญัตติจตุตถกรรม.
ปญญัติวรรค ที่ ๓ จบ.
---------------ปญญัติวรรค ที่ ๔
[๑๓๖๑] พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทที่ยังมิไดบัญญัติ ทรงบัญญัติเพิ่มเติมสิกขาบท
ที่ทรงบัญญัติไวแลว ทรงบัญญัติสัมมุขาวินัย ทรงบัญญัติสตินัย ทรงบัญญัติอมูฬหวินัย ทรง
บัญญัติปฏิญญาตกรณะ ทรงบัญญัติเยภุยยสิกา ทรงบัญญัติตัสสปาปยสิกา ทรงบัญญัติติณวัตถารกะ
คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความผาสุกแหงสงฆ ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อปองกันเวรอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อปองกันโทษอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อปองกันภัยอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อปองกันอกุศลธรรมอันจะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ

เพื่ออนุเคราะหคฤหัสถ ๑ เพื่อตัดฝกฝายของผูปรารถนาลามก ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ คือ
เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะหพระวินัย ๑
พระตถาคตทรงบัญญัติติณวัตถารกะแกสาวก อาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการนี้.
ปญญัติวรรคที่ ๔ จบ.
---------------นวสังคหวรรค ที่ ๕
สังคหะ ๙ อยาง
[๑๓๖๒] สังคหะมี ๙ อยาง คือ วัตถุสังคหะ ๑ วิบัติสังคหะ ๑ อาบัติสังคหะ ๑
นิทานสังคหะ ๑ บุคคลสังคหะ ๑ ขันธสังคหะ ๑ สมุฏฐานสังคหะ ๑ อธิกรณสังคหะ ๑
สมถสังคหะ ๑
ใหบอกเรื่อง
[๑๓๖๓] เมือ่ อธิกรณเกิดขึ้นแลว ถาคูความทั้งสองมาถึง สงฆพึงใหทั้งสองบอกเรือ่ ง
ครั้นแลวพึงฟงปฏิญญาทั้งสอง แลวพึงพูดกะคูความทั้งสองวา เมื่อพวกเราระงับอธิกรณนี้แลว
ทานทั้งสองจักยินดี หรือ ถาทัง้ สองรับวา ขาพเจาทั้งสองจักยินดี สงฆพึงรับอธิกรณนั้นไว.
ถาบริษัทมีอลัชชีมาก สงฆพึงระงับดวยอุพพาหิกา. ถาบริษัทมีคนพาลมาก สงฆพึงแสวงหา
พระวินัยธร. อธิกรณนั้นจะระงับ โดยธรรม โดยวินัย โดยสัตถุศาสนใด สงฆพึงระงับ
อธิกรณนั้นโดยอยางนั้น.
พึงรูวัตถุเปนตน
[๑๓๖๔] พึงรูวัตถุ พึงรูโคตร พึงรูชื่อ พึงรูอาบัติ.
คําวา เมถุนธรรม เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา ปาราชิก เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา อทินนาทาน เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา ปาราชิก เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา มนุสสวิคคหะ เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา ปาราชิก เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา อุตตริมนุสสธรรม เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา ปาราชิก เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา สุกกวิสัฏฐิ เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.

คําวา กายสังสัคคะ เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา ทุฏุลลวาจา เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา อัตตกาม เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา สัญจริตตะ เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา ใหทํากุฎีดวยอาการขอเอาเอง เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา ใหทําวิหารใหญ เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา ตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิกไมมีมูล เปนทั้งวัตถุ เปนทั้ง
โคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา ถือเอาเอกเทศบางอยางแหงอธิกรณอันเปนเรื่องอื่นใหเปนเพียงเลศ
แลวตามกําจัดภิกษุดวยธรรมมีโทษถึงปาราชิก เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา การที่ภิกษุผูทําลายสงฆไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ
เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา การที่ภิกษุทั้งหลาย ผูป ระพฤติตามภิกษุผูทําลายสงฆไมสละกรรม
เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา การที่ภิกษุผูวายากไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓ จบ เปน
ทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ.
คําวา การที่ภิกษุผูประทุษรายสกุลไมสละกรรม เพราะสวดสมนุภาสนครบ ๓
จบ เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา สังฆาทิเสส เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติ ...
คําวา การอาศัยความไมเอื้อเฟอถายอุจจาระปสสาวะหรือบวนเขฬะลงในน้ํา
เปนทั้งวัตถุ เปนทั้งโคตร.
คําวา ทุกกฏ เปนทั้งชื่อ เปนทั้งอาบัติแล.
นวสังคหวรรคที่ ๕ จบ.

---------------หัวขอประจําวรรค
[๑๓๖๕] อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๑
วัตถุ ๑ ญัตติ ๑ อนุสาวนา ๑ สีมา ๑ บริษัท ๑ พรอมหนา ๑ สอบถาม ๑ ปฏิญญา ๑
ควรสติวินัย ๑ วัตถุ ๑ สงฆ ๑ บุคคล ๑ ญัตติ ๑ ตั้งญัตติภายหลัง ๑ วัตถุ ๑ สงฆ ๑
บุคคล ๑ สวดประกาศ ๑ สวดในกาลไมควร ๑ สีมาเล็กเกิน ๑ สีมาใหญเกิน ๑ สีมามีนิมิต
ขาด ๑ สีมาใชเงาเปนนิมิต ๑ สีมาไมมีนิมิต ๑ อยูนอกสีมาสมมติสีมา ๑ สมมติสีมาในนที ๑
ในสมุทร ๑ ในชาตสระ ๑ คาบเกี่ยวสีมา ๑ ทับสีมาดวยสีมา ๑ กรรมอันสงฆจตุวรรคพึงทํา ๑
กรรมอันสงฆปญจวรรคพึงทํา ๑ กรรมอันสงฆทสวรรคพึงทํา ๑ กรรมอันสงฆวีสติวรรคพึงทํา ๑
ไมนําฉันทะมา ๑ นําฉันทะมา ๑ บุคคลผูเขากรรม ๑ ผูควรฉันทะ ๑ ผูควรกรรม ๑ อปโลกน*กรรม ๕ สถาน ๑ ญัตติกรรม ๙ สถาน ๑ ญัตติทุติยกรรม ๗ สถาน ๑ ญัตติจตุตถกรรม ๗
สถาน ๑ ความรับวาดี ๑ ความผาสุก ๑ บุคคลผูเกอยาก ๑ ภิกษุมีศีลเปนที่รัก ๑ อาสวะ ๑
เวร ๑ โทษ ๑ ภัย ๑ อกุศลธรรม ๑ คฤหัสถ ๑ บุคคลผูปรารถนาลามก ๑ ชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ ชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ ความตั้งอยูแหงพระสัทธรรม ๑ อนุเคราะหพระวินัย ๑
ปาติโมกขุทเทศ ๑ งดปาติโมกข ๑ งดปวารณา ๑ ตัชชนียกรรม ๑ นิยสกรรม ๑ ปพพาชนีย*กรรม ๑ ปฏิสารณียกรรม ๑ อุกเขปนียกรรม ๑ ปริวาส ๑ อาบัติเดิม ๑ มานัต ๑ อัพภาน ๑
โอสารณา ๑ นิสสารณา ๑ อุปสมบท ๑ อปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑
ญัตติจตุตถกรรม ๑ ยังมิไดทรงบัญญัติ ๑ ทรงบัญญัติซ้ํา ๑ สัมมุขาวินัย ๑ สติวินัย ๑ อมูฬห*วินัย ๑ ปฏิญญาตกรณะ ๑ เยภุยยสิกา ๑ ตัสสปาปยสิกา ๑ ติณวัตถารกะ ๑ วัตถุ ๑ วิบัติ ๑
อาบัติ ๑ นิทาน ๑ บุคคล ๑ ขันธ ๑ สมุฏฐาน ๑ อธิกรณ ๑ สมถะ ๑ สังคหะ ๑ ชื่อ ๑
และอาบัติ ๑ ดังนี้แล.
คัมภีรปริวาร จบ.
---------------คาถาสงทาย
[๑๓๖๖] ก็พระวินัยธร ผูเรืองนาม มีปญญามาก ทรงสุตะ มีวิจารณญาณ
สอบสวนแนวทางของทานบูรพาจารยในที่นั้นๆ แลวคิดเขียนขอพิสดาร
และสังเขปนี้ไวในสายกลาง ตามแนวทางที่วางไว ซึ่งจะนําความสะดวก
มาใหแกเหลาศิษย. คัมภีรนี้เรียกวาปริวาร มีทุกเรื่องพรอมทั้งลักษณะ มี
อรรถโดยอรรถในสัทธรรม มีธรรมโดยธรรมในบัญญัติ หอมลอม
พระศาสนาดุจสาครลอมรอบชมพูทวีป ฉะนั้น.
พระวินัยธรเมื่อไมรูคัมภีรปริวาร ไฉนจะวินิจฉัยโดยธรรมได. ความ
เคลือบแคลงของพระวินัยธรใดที่เกิดในวิบัติ วัตถุ บัญญัติ อนุบัญญัติ บุคคล
เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ โลกวัชชะ และปณณัตติวัชชะ ยอมขาดสิ้น
ไปดวยคัมภีรปริวาร, พระเจาจักรพรรดิ สงางามในกองทัพใหญฉันใด

ไกรสรสงางามในทามกลางฝูงมฤคฉันใด พระอาทิตยแผสรานดวยรัศมี
ยอมสงางามฉันใด พระจันทรสงางามในหมูดาราฉันใด พระพรหมสงางาม
ในหมูพรหมฉันใด ทานผูนําสงางามในทามกลางหมูชนฉันใด พระสัทธรรม
วินัยยอมงามสงาดวยคัมภีรปริวาร ฉันนั้นแล.
พระวินัยปฎก จบบริบูรณ.
---------------

