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พระวินัยปฎก
เลม ๒
มหาวิภังค ทุตยิ ภาค
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
นิสสัคคิยกัณฑ
ทานทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ.
นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๑
๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โคตมกเจดีย ๑- เขตพระนคร
เวสาลี. ครั้งนั้น พระองคทรงอนุญาตไตรจีวรแกภิกษุทั้งหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผู
มีพระภาคทรงอนุญาตไตรจีวรแลว จึงครองไตรจีวร เขาบานสํารับหนึง่ อยูในอารามอีกสํารับหนึ่ง
สรงน้ําอีกสํารับหนึ่ง.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดทรงจีวร เกินหนึ่งสํารับเลา แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค.
#๑. วิหารที่เขาสรางไว ณ เจติยสถานของโคตมยักษ
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกเธอทรง
จีวรเกินหนึ่งสํารับ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดทรงจีวร
เกินหนึ่งสํารับเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท การกระทําของพวกเธอ
นั่น เปนไปเพือ่ ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอืน่ ของชน
บางพวกทีเ่ ลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรือ่ งนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๒๐.๑. อนึ่ง ภิกษุใดทรงอติเรกจีวร เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
พระอนุบัญญัติ
เรื่องพระอานนท
[๒] ก็โดยสมัยนั้นแล อติเรกจีวรที่เกิดแกทานพระอานนทมีอยู และทานประสงคจะ
ถวายจีวรนั้นแกทานพระสารีบุตร แตทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต จึงทานพระอานนทมีความ
ปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงทรงอติเรกจีวร ก็นอี่ ติเรกจีวร
บังเกิดแกเรา และเราก็ใครจะถวายแกทานพระสารีบุตร แตทานอยูถึงเมืองสาเกต เราจะพึง
ปฏิบัติอยางไรหนอ ครั้นแลวทานพระอานนทไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ยังอีกนานเทาไร สารีบุตรจึงจักกลับมา?
พระอานนทกราบทูลวา จักกลับมาในวันที่ ๙ หรือวันที่ ๑๐ พระพุทธเจาขา.
ทรงอนุญาตอติเรกจีวร
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทรงอติเรกจีวรไวได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง.
อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๒๐.๑. ก. จีวรสําเร็จแลว กฐินอันภิกษุเดาะเสียแลว พึงทรงอติเรกจีวรได
๑๐ วันเปนอยางยิ่ง ภิกษุใหลวงกําหนดนัน้ ไป เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอานนท จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๓] บทวา จีวรสําเร็จแลว ความวา จีวรของภิกษุทําสําเร็จแลวก็ดี หายเสียก็ดี
ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะไดทําจีวรก็ดี.
คําวา กฐิน ... เดาะเสียแลว คือ เดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่งในมาติกา ๘
หรือสงฆเดาะเสียในระหวาง.
บทวา ๑๐ วันเปนอยางยิง่ คือ ทรงไวได ๑๐ วันเปนอยางมาก.
ที่ชื่อวา อติเรกจีวร ไดแกจีวรทีย่ ังไมไดอธิษฐาน ยังไมไดวกิ ัป.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัปเปนอยางต่ํา.
คําวา ใหลวงกําหนดนัน้ ไป เปนนิสสัคคีย ความวา เมื่ออรุณที่ ๑๑ ขึ้นมา
จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือ บุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
[๔] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละขาพเจา
สละจีวรผืนนีแ้ กสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนี้
แกภกิ ษุมีชื่อนี.้
เสียสละแกคณะ
[๕] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา
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ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ ขาพเจา
สละจีวรผืนนีแ้ กทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย
สละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้ง
หลายพึงใหจวี รผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
[๖] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง
ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจาลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวร
ผืนนี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๗] จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวาลวงแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดวกิ ัป ภิกษุสาํ คัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดสละ ภิกษุสาํ คัญวาสละแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสาํ คัญวาฉิบหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ทุกกฏ
จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดเสียสละ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
จีวรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๘] ในภายใน ๑๐ วัน ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภิกษุวกิ ัปไว ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ จีวรฉิบหาย ๑
จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๙] ก็โดยสมัยนั้นแล พระฉัพพัคคียไมใหคืนจีวรที่เสียสละ บรรดาภิกษุผูมกั นอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไมใหคนื จีวรที่เสียสละเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวก
เธอไมใหคืนจีวรที่เสียสละ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไมใหคืน
จีวรที่เสียสละเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท การกระทําของพวก
เธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส และเพือ่ ความเปนอยางอื่นของ
ชุมชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
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ทรงอนุญาตใหคืนจีวรที่เสียสละ
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น แกภกิ ษุทงั้ หลาย แลวรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จีวรที่ภิกษุเสียสละแลว สงฆ คณะ หรือ บุคคล จะไม
คืนใหไมได ภิกษุใดไมคืนให ตองอาบัติทกุ กฏ.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
__________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 8
๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๑๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายฝากผาสังฆาฏิไวแกภกิ ษุทั้งหลาย แลว
มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสูจาริกในชนบท. ผาสังฆาฏิเหลานั้นถูกเก็บไวนาน
ก็ขึ้นราตกหนาว ภิกษุทั้งหลายจึงผึ่งผาสังฆาฏิเหลานั้น.
ทานพระอานนทเที่ยวตรวจดูเสนาสนะ ไดพบภิกษุเหลานั้นกําลังผึ่งผาสังฆาฏิอยู ครั้น
แลวจึงเขาไปหาภิกษุเหลานัน้ ถามวาจีวร ที่ขึ้นราเหลานีข้ องใคร?
จึงภิกษุเหลานั้นแจงความนั้นแกทานพระอานนทแลว.
ทานพระอานนทจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไดฝากผาสังฆาฏิ
ไวแกภกิ ษุทั้งหลายแลว มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสูจ าริกในชนบทเลา
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุเหลานัน้ วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุ
ทั้งหลาย ฝากผาสังฆาฏิไวแกภิกษุทั้งหลาย แลวมีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก หลีกไปสู
จาริกในชนบท จริงหรือ?
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉนภิกษุ
โมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดฝากผาสังฆาฏิไวแกภิกษุทั้งหลายแลว มีแตผาอุตราสงคกับผาอันตรวาสก
หลีกไปสูจาริกในชนบทเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรษุ เหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท
การกระทําของภิกษุโมฆบุรษุ เหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูส ําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๒๑.๒. จีวรของภิกษุสําเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว ถาภิกษุอยูปราศจากไตร
จีวร แมสิ้นราตรีหนึ่ง เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนี้.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
พระอนุบัญญัติ
เรื่องภิกษุอาพาธ
[๑๑] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธอยูในพระนครโกสัมพี. พวกญาติสงทูต
ไปในสํานักภิกษุนั้นวา นิมนตทานมา พวกผมจักพยาบาล แมภิกษุทั้งหลายก็กลาวอยางนีว้ า
ไปเถิดทาน พวกญาติจกั พยาบาลทาน.
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เธอตอบอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุทงั้ หลาย
ไววา ภิกษุไมพึงอยูปราศจากไตรจีวร ผมกําลังอาพาธ ไมสามารถจะนําไตรจีวรไปดวยได
ผมจักไมไปละ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหสมมติติจีวราวิปวาส
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติ เพื่อ
ไมเปนการอยูป ราศจากไตรจีวรแกภกิ ษุผอู าพาธ ก็แลสงฆพึงใหสมมติอยางนี้:วิธีสมมติติจีวราวิปวาส
ภิกษุผูอาพาธนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมสามารถจะนํา
ไตรจีวรไปดวยได ทานเจาขา ขาพเจานั้นขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรตอสงฆ ดังนี้ พึงขอแมครั้งที่สอง พึงขอแมครั้งที่สาม.
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา
ไตรจีวรไปดวยได เธอขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรตอสงฆ. ถาความ
พรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวร แก
ภิกษุมีชื่อนี้ นี่เปนวาจาประกาศใหสงฆทราบ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา
ไตรจีวรไปดวยได เธอขอสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรตอสงฆ. สงฆให
สมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวรแกภกิ ษุมีชื่อนี้ การใหสมมติเพื่อไมเปนการ
การอยูปราศจากไตรจีวรแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไม
ชอบแกทานผูใ ด ทานผูนนั้ พึงพูด.
การสมมติเพื่อไมเปนการอยูปราศจากไตรจีวร อันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชื่อนี้
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระอนุบัญญัติ
๒๑.๒. ก. จีวรของภิกษุสําเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว ถาภิกษุอยูปราศจาก
ไตรจีวร แมสนิ้ ราตรีหนึ่ง เวนแตภกิ ษุไดรบั สมมติ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๒] บทวา จีวร ... สําเร็จแลว ความวา จีวรของภิกษุทําสําเร็จแลวก็ดี หายเสีย
ก็ดี ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะไดทาํ จีวรก็ดี.
คําวา กฐินเดาะเสียแลว คือ เดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่ง ในมาติกา ๘
หรือสงฆเดาะเสียในระหวาง.
คําวา ถาภิกษุอยูปราศจากไตรจีวร แมสิ้นราตรีหนึ่ง ความวา ถาภิกษุอยู
ปราศจากผาสังฆาฏิก็ดี จากผาอุตราสงคก็ดี จากผาอันตรวาสกก็ดี แมคืนเดียว.
บทวา เวนแตภกิ ษุไดรบั สมมติ คือยกเวนภิกษุผูไดรบั สมมติ.
บทวา เปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําจะสละ พรอมกับเวลาอรุณขึ้น ตองเสียสละ
แกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของจําจะสละ
เวนแตภกิ ษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะ
สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจวี รผืนนี้
แกภกิ ษุมีชื่อนี.้
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เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของจําจะสละ
เวนแตภกิ ษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทานทั้งหลายพึงใหจวี รผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวลวงราตรี เปนของจําจะสละ
เวนแตภกิ ษุไดรับสมมติ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนีแ้ กทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
มาติกา
[๑๓] บาน
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
เรือน
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
โรงเก็บของ
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ปอม
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
เรือนยอดเดียว
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ปราสาท
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ทิมแถว
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 13
เรือ
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
หมูเกวียน
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ไรนา
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ลานนวดขาว
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
สวน
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
วิหาร
มีอปุ จารเดียว มีอุปจารตาง
โคนไม
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
ที่แจง
มีอุปจารเดียว มีอุปจารตาง
มาติกาวิภังค
[๑๔] บาน ที่ชื่อวา มีอปุ จารเดียว คือเปนบานของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม.
ภิกษุเก็บจีวรไวภายในบาน ตองอยูภายในบาน. เปนบานไมมีเครื่องลอม. ภิกษุเก็บจีวรไวใน
เรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือไมละจากหัตถบาส. ที่ชื่อวา มีอุปจารตาง คือเปนบานของ
ตางสกุล และมีเครื่องลอม. ภิกษุเก็บจีวรไวในเรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือในหองโถง
หรือที่ริมประตูเรือน หรือไมละจากหัตถบาส. เมื่อจะไปสูหองโถง ตองเก็บจีวรไวในหัตถบาส
แลวอยูใ นหองโถง หรือที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เก็บจีวรไวในหองโถง ตองอยู
ในหองโถง หรือที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เปนบานไมมีเครือ่ งลอม เก็บจีวรไวใน
เรือนใด ตองอยูในเรือนนั้น หรือไมละจากหัตถบาส.
[๑๕] เรือน ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม มีหองเล็กหองนอยตางๆ ภิกษุเก็บ
จีวรไวภายในเรือน ตองอยูภายในเรือน. เปนเรือนที่ไมมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวในหองใด
ตองอยูในหองนั้น หรือไมละจากหัตถบาส. เรือนของตางสกุล และมีเครื่องลอม มีหองเล็ก
หองนอยตางๆ ภิกษุเก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือที่ริมประตู หรือไมละจาก
หัตถบาส. เปนเรือนไมมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือไมละจาก
หัตถบาส.
[๑๖] โรงเก็บของ ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม มีหองเล็กหองนอยตางๆ
ภิกษุเก็บจีวรไวภายในโรงเก็บของ ตองอยูภายในโรงเก็บของ. เปนโรงไมมีเครื่องลอม เก็บจีวร
ไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือไมละจากหัตถบาส. โรงเก็บของ ของตางสกุล และมี
เครื่องลอม มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือที่รมิ ประตู
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หรือไมละจากหัตถบาส. เปนโรงไมมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น
หรือไมละจากหัตถบาส.
[๑๗] ปอม ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในปอม ตองอยูภายในปอม.
ปอมของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือที่
ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.
[๑๘] เรือนยอดเดียว ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเรือนยอดเดียว ตอง
อยูภายในเรือนยอดเดียว. เรือนยอดเดียวของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวใน
หองใด ตองอยูในหองนั้น หรือที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.
[๑๙] ปราสาท ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในปราสาท ตองอยูภายใน
ปราสาท. ปราสาทของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูใน
หองนั้น หรือที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.
[๒๐] ทิมแถว ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในทิมแถว ตองอยูภายใน
ทิมแถว. ทิมแถวของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวในหองใด ตองอยูใ น
หองนั้น หรือที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.
[๒๑] เรือ ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเรือ ตองอยูภายในเรือ. เรือ
ของตางสกุล มีหองเล็กหองนอยตางๆ เก็บจีวรไวภายในหองใด ตองอยูในหองนั้น หรือที่
ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส.
[๒๒] หมูเกวียน ของสกุลเดียว ภิกษุเก็บจีวรไวในหมูเกวียน ไมพึงละอัพภันดร
ดานหนาหรือดานหลัง ดานละ ๗ อัพภันดร ดานขางดานละ ๑ อัพภันดร. หมูเกวียนของ
ตางสกุล เก็บจีวรไวในหมูเกวียน ไมพึงละจากหัตถบาส.
[๒๓] ไรนา ของสกุลเดียวและมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเขตไรนา
ตองอยูภายในเขตไรนา เปนไรนาไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส. ไรนาของตางสกุลและ
มีเครื่องลอม เก็บจีวรไวภายในเขตไรนา ตองอยูภายในเขตไรนา หรือทีร่ ิมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เปนเขตไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส.
[๒๔] ลานนวดขาว ของสกุลเดียว และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภายใน
เขตลานนวดขาว ตองอยูภ ายในเขตลานนวดขาว. เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส ลานนวดขาวของตางสกุลและมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวภายในเขตลานนวดขาว ตอง
อยูที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส.
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[๒๕] สวน ของสกุลเดียวและมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเขตสวน
ตองอยูภายในเขตสวน. เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส. สวนของตางสกุล
และมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวภายในเขตสวน ตองอยูที่ริมประตูสวน หรือไมละจากหัตถบาส.
เปนสถานไมมีเครื่องลอม ไมพึงละจากหัตถบาส.
[๒๖] วิหาร ของสกุลเดียวและมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเขตวิหาร
ตองอยูภายในเขตวิหาร. เปนสถานไมมีเครื่องลอม เก็บจีวรไวในที่อยูใด ตองอยูในที่อยูนั้น
หรือไมละจากหัตถบาส. วิหารของตางสกุล และมีเครื่องลอม ภิกษุเก็บจีวรไวในที่อยูใ ด
ตองอยูในที่อยูน ั้น หรือที่ริมประตู หรือไมละจากหัตถบาส. เปนสถานไมมีเครื่องลอม เก็บ
จีวรไวในที่อยูใ ด ตองอยูใ นที่อยูนั้น หรือไมละจากหัตถบาส.
[๒๗] โคนไม ของสกุลเดียว กําหนดเอาเขตที่เงาแผไปโดยรอบในเวลาเที่ยง
ภิกษุเก็บจีวรไวภายในเขตเงา ตองอยูภายในเขตเงา. โคนไมของตางสกุล ไมพึงละจาก
หัตถบาส.
[๒๘] ทีแ่ จง ที่ชื่อวา มีอปุ จารเดียว มีอปุ จารตาง คือ ในปาหาบานมิได
กําหนด ๗ อัพภันดรโดยรอบ จัดเปนอุปจารเดียว พนไปนั้น จัดเปนอุปจารตาง.
นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๒๙] จีวรอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาอยูป ราศ เวนแตภกิ ษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรอยูปราศ ภิกษุสงสัย เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาไมอยูปราศ เวนแตภกิ ษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดถอน ภิกษุสําคัญวาถอนแลว เวนแตภกิ ษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดสละใหไป ภิกษุสําคัญวาสละใหไปแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เวนแตภกิ ษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสาํ คัญวาฉิบหายแลว เวนแตภกิ ษุไดรับสมมติ เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เวนแตภกิ ษุไดรับสมมติ เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกโจรชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกโจรชิงไปแลว เวนแตภิกษุไดรับสมมติ เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
[๓๐] ภิกษุไมสละจีวรที่เปนนิสสัคคีย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาอยูปราศ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
จีวรไมอยูปราศ ภิกษุสําคัญวาไมอยูปราศ บริโภค ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๑] ในภายในอรุณ ภิกษุถอนเสีย ๑ ภิกษุสละใหไป ๑ จีวรหาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑
จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุไดรับสมมติ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
___________
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๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๓๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น อกาลจีวรเกิดแกภิกษุรูปหนึ่ง เธอจะทําจีวร
ก็ไมพอ จึงเอาจีวรนั้นจุมน้ําตากแลวดึงเปนหลายครั้ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปตาม
เสนาสนะ ทอดพระเนตรเห็นเธอเอาจีวรนัน้ จุมน้ําตากแลวดึงเปนหลายครั้ง จึงเสด็จเขาไปหา
แลวตรัสถามวา ดูกรภิกษุ เธอจุมจีวรนี้ลงในน้ําแลวดึงเปนหลายครั้ง เพือ่ ประสงคอะไร?
ภิกษุรูปนัน้ กราบทูลวา อกาลจีวรผืนนีเ้ กิดแกขาพระพุทธเจา จะทําจีวรก็ไมพอ เพราะ
ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาจึงไดจุมจีวรนีต้ ากแลวดึงเปนหลายครั้ง พระพุทธเจาขา.
ภ. ก็เธอยังมีหวังจะไดจวี รมาอีกหรือ?
ภิ. มี พระพุทธเจาขา.
ทรงอนุญาตอกาลจีวร
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับอกาลจีวร
แลวเก็บไวได โดยมีหวังวาจะไดจวี รใหมมาเพิ่มเติม.
[๓๓] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหรบั
อกาลจีวรแลวเก็บไวได โดยมีหวังวาจะไดจีวรใหมมาเพิม่ เติม จึงรับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกิน
หนึ่งเดือน. จีวรเหลานั้นเธอหอแขวนไวทสี่ ายระเดียง.
ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะ ไดเห็นจีวรเหลานั้น ซึ่งภิกษุทั้งหลาย
หอแขวนไวทสี่ ายระเดียง. ครั้นแลวจึงถามภิกษุทั้งหลายวา จีวรเหลานีข้ องใครหอแขวนไวที่
สายระเดียง?
ภิกษุเหลานั้นตอบวา อกาลจีวรเหลานี้ของพวกกระผม พวกกระผมเก็บไว โดยมีหวัง
วาจะไดจวี รใหมมาเพิ่มเติม.
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อา. เก็บไวนานเทาไรแลว?
ภิ. นานกวาหนึ่งเดือน ขอรับ.
ทานพระอานนทจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงไดรับอกาลจีวร
แลวเก็บไวเกินหนึ่งเดือนเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกภิกษุ
รับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกินหนึ่งเดือน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดรับอกาลจีวรแลวเก็บไวเกินหนึ่งเดือนเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพือ่ ความ
ไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลือ่ มใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น โดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร
โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนัน้ แกภกิ ษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
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ในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๒๒.๓. จีวรของภิกษุสําเร็จแลว กฐินเดาะเสียแลว อกาลจีวรเกิดขึน้ แก
ภิกษุ ภิกษุหวังอยูก็พึงรับ ครัน้ รับแลว พึงรีบใหทํา ถาผานั้นมีไมพอ เมือ่ ความ
หวังวาจะไดมอี ยู ภิกษุนนั้ พึงเก็บจีวรนั้นไวไดเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง เพื่อจีวรทีย่ ัง
บกพรองจะไดพอกัน ถาเก็บไวยิ่งกวากําหนดนั้น แมความหวังวาจะไดมีอยู ก็เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๔] บทวา จีวรของภิกษุสําเร็จแลว ความวา จีวรของภิกษุทําสําเร็จแลวก็ดี
หายเสียก็ดี ฉิบหายเสียก็ดี ถูกไฟไหมเสียก็ดี หมดหวังวาจะไดทําจีวรก็ดี.
คําวา กฐินเดาะเสียแลว คือเดาะเสียแลวดวยมาติกาอันใดอันหนึ่งในมาติกา ๘ หรือ
สงฆเดาะเสียในระหวาง.
ที่ชื่อวา อกาลจีวร ไดแกผาที่เมื่อไมไดกรานกฐินเกิดไดตลอด ๑๑ เดือน เมื่อได
กรานกฐินแลว เกิดไดตลอด ๗ เดือน แมผา ที่เขาเจาะจงใหเปนอกาลจีวรถวายในกาล นี่ก็
ชื่อวาอกาลจีวร.
บทวา เกิดขึ้น คือ เกิดแตสงฆก็ตาม แตคณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตรก็ตาม
แตที่บังสุกุลก็ตาม แตทรัพยของตนก็ตาม.
[๓๕] บทวา หวังอยู คือ เมื่อตองการ ก็พึงรับไว.
คําวา ครั้นรับแลวพึงรีบใหทํา คือ พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน
[๓๖] พากยวา ถาผานั้นมีไมพอ คือ จะทําไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไมเพียงพอ.
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พากยวา ภิกษุนั้นจึงเก็บจีวรนั้นไวไดเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง คือ เก็บไวไดเดือน
หนึ่งเปนอยางนาน.
คําวา เพื่อจีวรที่ยังบกพรองจะไดพอกัน คือ เพื่อประสงคจะยังจีวรที่บกพรองให
บริบูรณ.
พากยวา เพื่อความหวังวาจะไดมีอยู คือ มีความหวังวาจะไดมาแตสงฆก็ตาม แต
คณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตรก็ตาม แตที่บังสุกุลก็ตาม แตทรัพยของตนก็ตาม.
จีวรที่มหี วัง
[๓๗] พากยวา ถาเก็บไวยิ่งกวากําหนดนั้น แมความหวังวาจะไดมอี ยู
อธิบายวา จีวรเดิมเกิดขึน้ ในวันนัน้ จีวรที่หวังก็เกิดในวันนั้น พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน
จีวรเดิมเกิดได ๒ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๓ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๔ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๕ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๖ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๗ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๘ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๙ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๐ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๑ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๒ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๓ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๔ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๕ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๖ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๗ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๘ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๑๙ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
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จีวรเดิมเกิดได ๒๐ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑๐ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๒๑ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๙ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๒๒ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๘ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๒๓ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๗ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๒๔ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๖ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๒๕ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๕ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๒๖ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๔ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๒๗ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๓ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๒๘ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๒ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๒๙ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงใหทําใหเสร็จใน ๑ วัน.
จีวรเดิมเกิดได ๓๐ วัน จีวรที่หวังจึงเกิด พึงอธิษฐาน พึงวิกัปไว พึงสละใหผูอนื่ ไป
ในวันนั้นแหละ. ถาไมอธิษฐาน ไมวกิ ัปไว หรือไมสละใหผูอื่นไป เมื่ออรุณที่ ๓๑ ขึ้นมา
จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้;วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหนึ่ง เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนีแ้ กสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา อกาลจีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของ
จําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงให
อกาลจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุมีชื่อนี.้
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เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหนึ่ง เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละอกาลจีวรผืนนีแ้ กทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา อกาลจีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปนของจําจะ
สละ เธอสละแลวแกทานทัง้ หลาย ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว
ทานทั้งหลายพึงใหอกาลจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน อกาลจีวรผืนนี้ของขาพเจา ลวงเดือนหนึ่ง เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ
อกาลจีวรผืนนีแ้ กทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละให
ดวยคําวา ขาพเจาใหอกาลจีวรผืนนี้แกทาน ดังนี้.
[๓๘] เมือ่ จีวรเดิมเกิดขึน้ แลว จีวรที่หวังจึงเกิดขึ้น เนื้อผาไมเหมือนกัน และราตรี
ยังเหลืออยู ภิกษุไมตองการ ก็ไมพึงใหทํา.
บทภาชนีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๓๙] จีวรลวงเดือนหนึง่ แลว ภิกษุสําคัญวาลวงแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
จีวรลวงเดือนหนึ่งแลว ภิกษุสงสัย เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรลวงเดือนหนึ่งแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 23
จีวรยังไมไดวกิ ัป ภิกษุสาํ คัญวาวิกัปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดสละใหไป ภิกษุสําคัญวาสละใหไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสาํ คัญวาฉิบหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกโจรชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกโจรชิงไปแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ทุกกฏ
[๔๐] จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุไมเสียสละ บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ. จีวรยังไมลวง
เดือนหนึ่ง ภิกษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ จีวรยังไมลว งเดือนหนึ่ง ภิกษุ
สงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
จีวรยังไมลวงเดือนหนึ่ง ภิกษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๑] ในภายในหนึ่งเดือน ภิกษุอธิษฐาน ๑ ภิกษุวกิ ัปไว ๑ ภิกษุสละใหไป ๑
จีวรหาย ๑ จีวรฉิบหาย ๑ จีวรถูกไฟไหม ๑ โจรชิงเอาไป ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
___________
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๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระอุทายี
[๔๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถปณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ปุราณาทุติยิกาของทานพระอุทายี บวชอยู
ในสํานักภิกษุณี นางมายังสํานักทานพระอุทายีเสมอ แมทานพระอุทายีก็ไปยังสํานักภิกษุณนี ั้น
เสมอ และบางครั้งก็ฉันอาหารอยูในสํานักภิกษุณีนนั้ . เชาวันหนึ่ง ทานพระอุทายีครอง
อันตรวาสกแลวถือบาตรจีวรเขาไปหาภิกษุณีนนั้ ถึงสํานัก ครั้นแลวนั่งบนอาสนะ เปดองคกําเนิด
เบื้องหนาภิกษุณีนั้น แมภกิ ษุณีนั้นก็นั่งบนอาสนะ เปดองคกําเนิดเบื้องหนาทานพระอุทายี
ทานพระอุทายีมีความกําหนัด ไดเพงดูองคกําเนิดของนาง อสุจิไดเคลื่อนจากองคกําเนิดของ
ทานพระอุทายี ทานพระอุทายีไดพดู กะนางวา ดูกรนองหญิง เธอจงไปหาน้ํามา ฉันจะซักผา
อันตรวาสก
นางบอกวา สงมาเถิดเจาขา ดิฉันเองจักซักถวาย. ครัน้ แลวนางไดดดู อสุจินั้นของทาน
สวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งไดสอดเขาไปในองคกําเนิด นางไดตั้งครรภเพราะเหตุนนั้ แลว.
ภิกษุณีทงั้ หลายไดพูดกันอยางนีว้ า ภิกษุณีรูปนี้มิใชพรหมจารินี ภิกษุณีรูปนี้จึงมีครรภ.
นางพูดวา แมเจา ดิฉนั มิใชพรหมจารินีก็หาไม ครั้นแลวนางไดแจงความนั้นแกภิกษุณี
ทั้งหลาย.
ภิกษุณีทงั้ หลาย พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี จึงไดให
ภิกษุณีซักจีวรเกาเลา แลวแจงความนั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดใหภิกษุณีซกั จีวรเกาเลา แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอใหภิกษุณี
ซักจีวรเกา จริงหรือ?
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ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ภ. นางเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ?
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา บุรุษที่มิใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา
อันสมควรหรือไมสมควร การกระทําอันนาเลื่อมใสหรือไมนาเลื่อมใสของสตรีที่มิใชญาติ เมื่อ
เปนเชนนัน้ เธอยังใหภิกษุณผี ูมิใชญาติซักจีวรเกาได การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท
การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส และเพือ่ ความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลือ่ มใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรือ่ งนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๒๓.๔. อนึ่ง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผูมิใชญาติใหซักก็ดี ใหยอมก็ดี ใหทบุ ก็ดี
ซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุทายี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน
เถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมพี ระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอม
เพรียงกันอุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ ชื่อวา
ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗
ชั่วอายุของบุรพชนก.
ที่ชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
ที่ชื่อวา จีวรเกา ไดแก ผาที่นุงแลวหนหนึ่งก็ดี หมแลวหนหนึ่งก็ด.ี
ภิกษุสั่งวา จงซัก ตองอาบัติทุกกฏ จีวรที่ภิกษุณีซักแลวเปนนิสสัคคีย.
ภิกษุสั่งวา จงยอม ตองอาบัติทุกกฏ จีวรที่ภิกษุณยี อมแลวเปนนิสสัคคีย.
ภิกษุสั่งวา จงทุบ ตองอาบัติทุกกฏ เมือ่ ภิกษุณีทุบดวยมือก็ตาม ดวยตะลุมพุกก็ตาม
เพียงทีเดียว จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย คือ เปนของจําจะตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:-
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วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา จีวรเกาผืนนีข้ องขาพเจา ใหภิกษุณีผูมใิ ชญาติซักแลว เปนของ
จําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย
สละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะ
สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจวี รผืนนี้
แกภกิ ษุมีชื่อนี.้
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรเกาผืนนีข้ องขาพเจา ใหภิกษุณีผูมใิ ชญาติซักแลว เปนของ
จําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทัง้ หลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย
สละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรเกาผืนนี้ของขาพเจา ใหภกิ ษุณีผูมิใชญาติซักแลว เปนของจําจะ
สละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้ กทาน.
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๑
[๔๔] ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซกั ซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๒
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอมซึง่ จีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหทุบ ใหซัก ซึง่ จีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๓
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
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ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหทุบ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สงสัย จตุกกะ ๑
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซักซึง่ จีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สงสัย จตุกกะ ๒
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอมซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สงสัย จตุกกะ ๓
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
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ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหทุบ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๑
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซักซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๒
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอมซึง่ จีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหทุบ ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหทุบ ใหซัก ซึง่ จีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๓
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบซึ่งจีวรเกา เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหซัก ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
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ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหทุบ ใหซัก ใหยอม ซึ่งจีวรเกา ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
ทุกกฏ
ภิกษุใชภกิ ษุณใี หซักจีวรเกาของภิกษุอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุใชภกิ ษุณใี หซักผาปูนั่ง ผาปูนอน ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุใชภกิ ษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียวใหซัก ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๕] ภิกษุณีผูเปนญาติซักใหเอง ๑ ภิกษุณีผูมใิ ชญาติเปนผูชวยเหลือ ๑ ภิกษุไมได
บอกใช ภิกษุณีผูมิใชญาติซักใหเอง ๑ ภิกษุใชใหซักจีวรที่ยังไมไดบริโภค ๑ ภิกษุใชใหซัก
บริขารอยางอื่น ๑- เวนจีวร ๑ ใชสิกขมานาใหซัก ๑ ใชสามเณรีใหซัก ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
#๑. บริขารอยางอื่น หมายผาถุงรองเทา ผาถุงบาตรเปนตน
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๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุณีอปุ ปลวัณณา
[๔๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวัน อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น ภิกษุณีอปุ ปลวัณณาอยูใ นพระนคร
สาวัตถี ครั้นเวลาเชา นางครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี
กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังอาหารแลว เดินเขาไปทางปาอันธวัน เพือ่ พักผอนกลางวัน เขาไป
ถึงปาอันธวันแลว นั่งพักกลางวันที่โคนไมแหงหนึ่ง.
สมัยนั้น พวกโจรทําโจรกรรม ฆาแมโคแลวพากันถือเนื้อเขาไปสูปาอันธวัน. นายโจร
แลเห็นภิกษุณอี ุปปลวัณณานั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง ครั้นแลวจึงดําริวา ถาพวกโจร
ลูกนองของเราพบเขา จักเบียดเบียนภิกษุณีนี้ แลวไดเลี่ยงไปทางอื่น. ครั้นเมื่อเนื้อสุกแลว
นายโจรนัน้ ไดเลือกเนื้อชิ้นทีด่ ีๆ เอาใบไมหอ แขวนไวที่ตน ไมใกลภิกษุณีอุปปลวัณณาแลวกลาววา
เนื้อหอนี้เราใหแลวจริงๆ ผูใดเปนสมณะหรือพราหมณไดเห็น จงถือเอาไปเถิด ดังนีแ้ ลว
หลีกไป.
ภิกษุณีอปุ ปลวัณณาออกจากสมาธิ ไดยินนายโจรนัน้ กลาววาจานี้ จึงถือเอาเนื้อนัน้ ไปสู
สํานัก. ครั้นราตรีนั้นผานไป นางทําเนื้อนัน้ สําเร็จแลว หอดวยผาอุตราสงค เหาะไปลงที่พระเวฬุวัน.
[๔๗] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระผูมีพระภาคกําลังเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน. ทาน
พระอุทายีเหลืออยูเฝาพระวิหาร. จึงภิกษุณีอุปปลวัณณาเขาไปหาทาน ครั้นแลวถามวา ทานเจาขา
พระผูมีพระภาคประทับอยูทไี่ หน?
ทานพระอุทายีตอบวา ดูกรนองหญิง พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน.
อุป. โปรดถวายเนื้อนี้แดพระผูมีพระภาค เจาขา.
อุทายี. ดูกรนองหญิง พระผูมีพระภาคทรงอิ่มเอิบดวยเนื้อของเธอ ถาเธอถวายผา
อันตรวาสกแกอาตมา แมอาตมาก็จะพึงอิ่มเอิบดวยผาอันตรวาสกเหมือนเชนนัน้ .
อุป. ทานเจาขา ความจริง พวกดิฉันชื่อวามาตุคาม มีลาภนอย ทั้งผาผืนนี้ก็เปนจีวร
ผืนสุดทายที่ครบ ๕ ของดิฉัน ดิฉันถวายไมได.
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อุทายี. ดูกรนองหญิง เปรียบเหมือนบุรุษใหชางแลว ก็ควรสละสัปคับสําหรับชางดวย
ฉันใด เธอก็ฉนั นั้นเหมือนกันแล ถวายเนื้อแดพระผูมีพระภาคแลว ก็จงสละผาอันตรวาสก
ถวายแกอาตมา.
ครั้นนางถูกทานพระอุทายีแคะไค จึงไดถวายผาอันตรวาสกแลวกลับไปสูสํานัก. ภิกษุณี
ทั้งหลายที่คอยรับบาตรจีวรของภิกษุณีอุปปลวัณณาไดถามวา แมเจา ผาอันตรวาสกของคุณแม
อยูที่ไหน? นางไดเลาเรื่องนัน้ แกภิกษุณีทั้งหลาย ภิกษุณที ั้งหลาย จึงพากันเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายีจึงไดรับจีวรจากมือภิกษุณีเลา เพราะมาตุคามมีลาภนอย
ครั้นแลวภิกษุณีเหลานัน้ ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดรบั จีวรจากมือภิกษุณเี ลา แลวกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววาเธอรับจีวรจากมือ
ภิกษุณี จริงหรือ?
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรอุทายี นางเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ?
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมใชกจิ ของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา บุรุษที่มิใชญาติ ยอมไมรูการกระทําอันสมควร
หรือไมสมควร ของที่มีอยูหรือไมมีของสตรีที่มิใชญาติ เมื่อเปนเชนนัน้ เธอยังรับจีวรจากมือ
ภิกษุณีผูมิใชญาติได การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท การกระทําของเธอนั่น เปนไป
เพื่อความไมเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่
เลื่อมใสแลว.
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุทายี โดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหง
พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมใิ ชญาติ เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีอปุ ปลวัณณา จบ.
พระอนุบัญญัติ
เรื่องแลกเปลี่ยน
[๔๘] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายตั้งรังเกียจ ไมรับจีวรแลกเปลี่ยนของภิกษุณี
ทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลาย จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาทั้งหลาย จึงไมรับจีวร
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แลกเปลี่ยนของพวกเรา ภิกษุทั้งหลายไดยินภิกษุณีเหลานัน้ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหรับจีวรแลกเปลี่ยน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหรับจีวร
แลกเปลี่ยนกันของสหธรรมิกทั้ง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี
เราอนุญาตใหรับจีวรแลกเปลี่ยนกันของสหธรรมิกทั้ง ๕ นี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๓๔.๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใดรับจีวรจากมือภิกษุณีผูมิใชญาติ เวนไวแตของ
แลกเปลี่ยน เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องแลกเปลี่ยน จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณ
อยางใด เปนเถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมพี ระภาคตรัสวา
อนึ่ง ... ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว
ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปริญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบท แลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนพระเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ
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บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุทสี่ งฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ
ควรแกฐานะ นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด
๗ ชั่วอายุของบุรพชนก.
ที่ชื่อวา ภิกษุณี ไดแกสตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแกจวี ร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตอง
วิกัปเปนอยางต่ํา.
บทวา เวนไวแตของแลกเปลี่ยน คือ ยกเสียแตจีวรทีแ่ ลกเปลี่ยนกัน.
ภิกษุรับ เปนทุกกฏในประโยคที่รับ เปนนิสสัคคียดวยไดจวี รมา ตองเสียสละ
แกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภิกษุณีผูมใิ ชญาติ เวน
แตแลกเปลีย่ นกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุ
มีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:-
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ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภิกษุณีผูมใิ ชญาติ เวนแต
แลกเปลี่ยนกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้ กทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา รับมาแลวจากมือภิกษุณีผมู ิใชญาติ เวนแต
แลกเปลี่ยนกัน เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้ กทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๕๐] ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปลีย่ นกัน
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปลี่ยนกัน เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ รับจีวรจากมือ เวนแตแลกเปลี่ยนกัน เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
[๕๑] ภิกษุรับจีวรจากมือภิกษุณีผูอุปสมบทแตสงฆฝายเดียว เวนแตแลกเปลี่ยนกัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
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ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ รับจีวรจากมือ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย รับจีวรจากมือ ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ รับจีวรจากมือ ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๒] ภิกษุรับจีวรของภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ แลกเปลี่ยนกัน คือแลกเปลี่ยนจีวรดีกบั
จีวรเลว หรือจีวรเลวกับจีวรดี ๑ ภิกษุถือวิสาสะ ๑ ภิกษุขอยืมไป ๑ ภิกษุรับบริขารอื่นนอก
จากจีวร ๑ ภิกษุรับจีวรของสิกขมานา ๑ ภิกษุรับจีวรของสามเณรี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
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๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๕๓] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปนผูเชีย่ วชาญ
แสดงธรรมีกถา จึงเศรษฐีบุตรผูหนึ่งเขาไปหาพระอุปนันทศากยบุตร. ครั้นแลวอภิวาททานพระอุปนันทศากยบุตร แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดชแี้ จงดวย
ธรรมีกถาใหเศรษฐีบุตรสมาทาน อาจหาญ ราเริงแลว.
เศรษฐีบตุ รนั้น อันทานพระอุปนันทศากยบุตรชี้แจงดวยธรรมีกถา ใหสมาทาน
อาจหาญ ราเริงแลว ไดปวารณาทานพระอุปนันทศากยบุตรในทันใดนัน้ แลอยางนีว้ า ทานเจาขา
ขอพระคุณเจาพึงบอกสิ่งที่ตองประสงค คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปน
ปจจัยของภิกษุไข ซึ่งขาพเจาสามารถจะจัดถวายแดพระคุณเจาได.
ทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดกลาวคํานี้กะเศรษฐีบุตรนั้นวา ถาทานประสงคจะถวายแก
อาตมา ก็จงถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้.
เศรษฐีบตุ รไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดินไปมีผาผืนเดียวดูกระไร
อยู โปรดรออยูชั่วเวลาที่กระผมกลับไปบาน กระผมไปถึงบานแลว จักจัดสงผาสาฎกผืนหนึ่งจาก
ผาเหลานี้ หรือผาที่ดีกวานี้มาถวาย.
แมครั้งที่สองแล ทานพระอุปนันทศากยบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะเศรษฐีบุตรนั้นวา ถาทาน
ประสงคจะถวายแกอาตมา ก็จงถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้.
เศรษฐีบตุ รไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดินไปมีผาผืนเดียวดู
กระไรอยู โปรดรออยูชั่วเวลาที่กระผมกลับไปบาน กระผมไปถึงบานแลว จักจัดสงผาสาฎก
ผืนหนึ่งจากผาเหลานี้ หรือผาที่ดีกวานี้มาถวาย.
แมครั้งที่สามแล ทานพระอุปนันทศากยบุตรก็ไดกลาวคํานี้กะเศรษฐีบุตรนั้นวา ถาทาน
ประสงคจะถวายแกอาตมา ก็จงถวายผาสาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้.
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เศรษฐีบตุ รไดกลาวขอผัดวา ทานเจาขา กระผมเปนกุลบุตรจะเดินไปมีผาผืนเดียว
ดูกระไรอยู โปรดรออยูชั่วเวลาที่กระผมกลับไปบาน กระผมกลับไปถึงบานแลว จักจัดสงผา
สาฎกผืนหนึ่งจากผาเหลานี้ หรือผาที่ดีกวานี้มาถวาย.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาวพอวา ทานไมประสงคจะถวายก็จะปวารณาทําไม ทาน
ปวารณาแลวไมถวาย จะมีประโยชนอะไร
ครั้นเศรษฐีบุตรนั้นถูกทานพระอุปนันทศากยบุตรแคะได จึงไดถวายผาสาฎกผืนหนึ่งแลว
กลับไป. ชาวบานพบเศรษฐีบุตรนั้นแลวถามวา นาย ทําไมทานจึงมีผาผืนเดียวเดินกลับมา?
จึงเศรษฐีบุตรไดเลาเรื่องนั้นแกชาวบานเหลานั้น. ชาวบานจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรเหลานี้ มักมาก ไมสันโดษ จะปฏิบัตใิ หถูกตองตามที่เขาขอผัด
โดยธรรมสักหนอยก็ไมได เมื่อเศรษฐีบุตรกระทําการขอผัดโดยธรรม ไฉนจึงไดถือเอาผาสาฎก
ไปเลา.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุที่เปน
ผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใ ครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงไดขอจีวรตอเศรษฐีบตุ รเลา แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีภาค.
ทรงประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววาเธอขอจีวร
ตอเศรษฐีบุตรจริงหรือ?
ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรอุปนันทะ เขาเปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ?
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั้น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนที่มิใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา
อันสมควร หรือไมสมควร ของที่มีอยูหรือไมมีของคนที่ไมใชญาติ เมื่อเปนเชนนัน้ เธอยังขอ
จีวรตอเศรษฐีบุตรผูมิใชญาติได การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
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ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยที่แท การกระทําของ
เธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส และเพือ่ ความเปนอยางอื่นของ
ชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทะ โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสม
แกเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๒๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใดขอตอพอเจาเรือนก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
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เรื่องภิกษุเดินทางถูกแยงชิงจีวร
[๕๔] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุหลายรูปเดินทางจากเมืองสาเกตสูพระนครสาวัตถี. พวก
โจรในระหวางทางไดออกแยงชิงจีวรภิกษุเหลานั้น. ภิกษุเหลานั้นรังเกียจอยูวา การขอจีวรตอพอ
เจาเรือน หรือแมเจาเรือนผูมใิ ชญาติ พระผูม ีพระภาคทรงหามไวแลว จึงไมกลาขอ พากัน
เปลือยกายเดินไปถึงพระนครสาวัตถี แลวกราบไหวภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายพูดกันอยางนี้วา
ทานทั้งหลาย พวกอาชีวกเหลานี้ที่กราบไหวภิกษุทั้งหลายเหลานี้ เปนคนดีจริงๆ
ภิกษุผูเปลือยกายเหลานั้นตอบวา พวกกระผมไมใชอาชีวก ขอรับ พวกกระผมเปนภิกษุ.
ภิกษุทั้งหลายไดเรียนทานพระอุบาลีวา ขาแตทานพระอุบาลี โปรดสอบสวนภิกษุ
เหลานี้.
ภิกษุผูเปลือยกายเหลานั้น ถูกทานพระอุบาลีสอบสวน ไดแจงเรือ่ งนั้นแลว.
ครั้นทานพระอุบาลีสอบสวนภิกษุเหลานั้นแลว ไดแจงแกภกิ ษุทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย
พวกเปลือยกายเหลานี้เปนภิกษุ จงใหจวี รแกภกิ ษุเหลานัน้ เถิด.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตาง
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทงั้ หลายจึงไดเปลือยกายเดินมาเลา ธรรมดาภิกษุ
ควรจะตองปกปดดวยหญาหรือใบไมเดินมา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหขอจีวรได
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูถูก
โจรแยงชิงจีวรไป หรือมีจีวรหาย ขอจีวรตอพอเจาเรือน หรือแมเจาเรือน ผูมิใชญาติ
ได เธอเดินไปถึงวัดใดกอน ถาจีวรสําหรับวิหารก็ดี ผาลาดเตียงก็ดี ผาลาดพื้นก็ดี ผาปูที่นอน
ก็ดี ของสงฆในวัดนั้นมีอยู จะถือเอาผาของสงฆนั้นไปหมดวยคิดวา ไดจีวรนัน้ มาแลว จักคืน
ไวดังกลาว ดังนี้ก็ควร. ถาจีวรสําหรับวิหารก็ดี ผาลาดเตียงก็ดี ผาลาดพืน้ ก็ดี ผาปูที่นอนก็ดี
ของสงฆไมมี ตองปกปดดวยหญาหรือใบไมเดินมา ไมพึงเปลือยกายเดินมา ภิกษุใดเปลือย
กายเดินมา ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 43
พระอนุบัญญัติ
๒๕.๖. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ขอจีวรตอพอเจาเรือนก็ดี ตอแมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ นอกจากสมัย เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. สมัยในคํานั้นดังนี้: ภิกษุเปนผูมี
จีวรถูกชิงเอาไปก็ดี มีจวี รฉิบหายก็ดี นี้สมัยในคํานั้น.
เรื่องภิกษุเดินทางถูกแยงชิงจีวร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน
เถระก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม เปนนวกะก็ตาม นี้พระผูมพี ระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ ชือ่ วา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูเจริญ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกัน อุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ
นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗
ชั่วอายุของบุรพชนก.
ที่ชื่อวา พอเจาเรือน ไดแกบุรุษผูครอบครองเรือน.
ที่ชื่อวา แมเจาเรือน ไดแกสตรีผูครอบครองเรือน.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแกจวี ร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตอง
วิกัปเปนอยางต่ํา.
บทวา นอกจากสมัย คือ ยกเวนสมัย.
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ที่ชื่อวา เปนผูมีจีวรถูกชิงเอาไป ไดแกจีวรของภิกษุผูถูกชิงเอาไป คือ ถูกพวก
ราชาก็ดี พวกโจรก็ดี พวกนักเลงก็ดี หรือคนพวกใดพวกหนึ่ง ชิงเอาไป.
ที่ชื่อวา มีจีวรฉิบหาย คือ จีวรของภิกษุถูกไฟไหมกด็ ี ถูกน้ําพัดไปก็ดี ถูกหนูหรือ
ปลวกกัดก็ดี เกาเพราะใชสอยก็ดี.
ภิกษุขอ นอกจากสมัย เปนทุกกฏ ในประโยคที่ขอ เปนนิสสัคคียดว ย ไดจวี รมา
ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิใชญาติ
นอกจากสมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะ
สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจวี รผืนนี้
แกภกิ ษุมีชื่อนี.้
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูมิใชญาติ
นอกจากสมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุมีชื่อนี้.
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เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวตอพอเจาเรือนผูม ิใชญาติ นอกจาก
สมัย เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน.
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรบั เสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนีแ้ กทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๕๖] พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร นอกจากสมัยเปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร นอกจากสมัยเปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
พอเจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร นอกจากสมัย เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
พอเจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ. พอเจาเรือน
เปนญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
พอเจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๗] ภิกษุขอในสมัย ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอ
เพื่อประโยชนของภิกษุอนื่ ๑ ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
___________
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๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๕๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเขาไปหาภิกษุทั้งหลายผูมีจีวร
ถูกชิงไป แลวกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย การขอจีวรตอพอเจาเรือนหรือแมเจาเรือนผูมิใช
ญาติ พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแกภกิ ษุผมู ีจีวรถูกชิงไป หรือผูมีจีวรฉิบหายแลว ทานทั้งหลาย
จงขอจีวรเถิด.
ภิกษุเหลานั้นกลาววา พอแลว ขอรับ พวกผมไดจวี รมาแลว.
ฉ. พวกผมจะขอเพื่อประโยชนของพวกทาน.
ภิ. จงขอเถิด ขอรับ.
ลําดับนั้น พระฉัพพัคคียเ ขาไปหาพวกพอเจาเรือนผูม ิใชญาติ แลวกลาวคํานีว้ า ทานทั้งหลาย พวกภิกษุที่มจี ีวรถูกชิงไปมาแลว ขอทานทั้งหลายจงถวายจีวรแกพวกเธอ ดังนี้แลว
ขอจีวรไดมาเปนอันมาก
ครั้งนั้น บุรุษผูหนึ่ง นั่งอยูในที่ชุมชน พูดกะบุรุษอีกผูหนึ่งวา พระคุณเจาทั้งหลาย
ผูมีจีวรถูกชิงไปมาแลว ขาพเจาไดถวายจีวรแกทานเหลานัน้ แลว แมบุรุษอีกผูหนึ่งนัน้ ก็กลาว
อยางนี้วา แมขา พเจาก็ไดถวายไปแลว แมบรุ ุษอื่นอีกก็กลาวอยางนีว้ า แมขาพเจาก็ไดถวายไป
แลว บุรุษเหลานั้น จึงพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
จึงไมรูจักประมาณ ขอจีวรมามากมายเลา พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร จักทําการคาผา
หรือจัดตั้งรานขายผา.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุที่
เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดไมรูจักประมาณ ขอจีวรมามากมายเลา แลวกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค.
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอไมรจู ัก
ประมาณ ขอจีวรมาไวมากมาย จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไมรจู กั
ประมาณ ขอจีวรมาไวมากมายเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท การกระทํา
ของพวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใสและเพื่อความเปนอยางอื่น
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสนั โดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสม
แกเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่อ
อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัด
อาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๒๖. ๗. ถาพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ปวารณาตอภิกษุ
นั้น ดวยจีวรเปนอันมาก เพือ่ นําไปไดตามใจ ภิกษุนั้นพึงยินดีจีวร มีอุตราสงค
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อันตรวาสกเปนอยางมาก จากจีวรเหลานั้น ถายินดียิ่งกวานั้น เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๙] บทวา ถา ... ตอภิกษุนั้น ไดแก ภิกษุผูมจี ีวรถูกชิงไป.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗
ชั่วอายุของบุรพชนก.
ที่ชื่อวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน.
ที่ชื่อวา แมเจาเรือน ไดแกสตรีผูครอบครองเรือน.
บทวา ดวยจีวรเปนอันมาก คือ จีวรหลายผืน.
บทวา ปวารณา ... เพื่อนําไปไดตามใจ คือ ปวารณาวา ทานตองการจีวรเทาใด
ก็จงรับไปเทานั้นเถิด.
คําวา ภิกษุนั้นพึงยินดีจวี รมีอุตราสงคกับอันตรวาสกเปนอยางมาก จากจีวร
เหลานั้น ความวา ถาจีวรหาย ๓ ผืน เธอพึงยินดีเพียง ๒ ผืน หาย ๒ ผืน พึงยินดีเพียง
ผืนเดียว หายผืนเดียว อยาพึงยินดีเลย.
คําวา ถายินดียิ่งกวานั้น ความวา ขอมาไดมากกวานัน้ เปนทุกกฏ ในประโยค
ที่ยินดีเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย ดวยไดจวี รมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนดตอเจาเรือนผูมใิ ชญาติ
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้ กสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 49
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุ
มีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนดตอเจาเรือนผูมใิ ชญาติ
เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้ กทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย
สละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้ แกภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอแลวเกินกําหนด ตอเจาเรือนผูมิใชญาติ เปน
ของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
[๖๐] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวรเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวรเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ขอจีวรเกินกําหนด เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ขอจีวร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๑] ภิกษุนําเอาไปดวยคิดวา จักนําจีวรที่เหลือมาคืน ๑ เจาเรือนถวายบอกวา จีวร
ที่เหลือจงเปนของทานรูปเดียว ๑ เจาเรือนไมไดถวายเพราะเหตุจวี รถูกชิงไป ๑ เจาเรือนไมได
ถวายเพราะเหตุจีวรหาย ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุจายมาดวยทรัพย
ของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
___________
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๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๖๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะภรรยาวา ฉักจักยัง
ทานพระอุปนันทะใหครองจีวร.
ภิกษุรูปหนึ่งผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ไดยินบุรุษนั้นกลาวคํานี้ จึงเขาไปหาทาน
พระอุปนันทศากยบุตร ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโส อุปนันทะ
ทานเปนผูมีบญ
ุ มาก ในสถานที่โนน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะภรรยาวา ฉันจักยังทานพระอุปนันทะใหครองจีวร.
ทานพระอุปนันทะกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาเปนอุปฏฐากของผม. ครั้นแลวทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดเขาไปหาบุรุษนั้นแลวสอบถามเขาวา จริงหรือ ขาววา ทานประสงคจะให
อาตมาครองจีวร?
บุ. ความจริง ผมตั้งใจไวอยางนีว้ า จักยังทานพระอุปนันทะใหครองจีวร.
อุ. ถาทานประสงคจะใหอาตมาครองจีวร ก็จงใหครองจีวรชนิดนี้เถิด เพราะจีวรที่
อาตมาไมใช แมครองแลวจักทําอะไรได.
บุรุษนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในขณะนัน้ วา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ จะใหครองจีวรก็ทาํ ไดไมงาย ไฉนพระคุณเจาอุปนันทะ
อันเราไมไดปวารณาไวกอนจึงไดเขามาหา แลวถึงการกําหนดในจีวรเลา.
ภิกษุทั้งหลาย ไดยนิ บุรษุ นั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาพอเจาเรือน ถึงการ
กําหนดในจีวรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธออันเขา
ไมไดปวารณาไวกอน ไดเขาไปหาพอเจาเรือนแลว ถึงการกําหนดในจีวร จริงหรือ?
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ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรอุปนันทะ เขาเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ?
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนที่มิใชญาติยอมไมรูการกระทําอัน
สมควรหรือไมสมควร ของที่มีอยูหรือไมมี ของคนที่มิใชญาติ เมื่อเปนเชนนั้น เธออันเขาไม
ไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาพอเจาเรือนผูมิใชญาติ แลวถึงการกําหนดในจีวรได การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัส
โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุง
งาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสม
แกเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๒๗.๘. อนึ่ง มีพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ ตระเตรียม
ทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะภิกษุไววา เราจักจายจีวรดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้
แลว ยังภิกษุชอื่ นี้ใหครองจีวร ถาภิกษุนนั้ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาแลว
ถึงการกําหนดในจีวรในสํานักของเขาวา ดีละ ทานจงจายจีวรเชนนั้น หรือเชนนี้
ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ แลวยังรูปใหครองเถิด เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย เพราะ
อาศัยความเปนผูใครในจีวรดี.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๓] บทวา อนึ่ง ... เฉพาะภิกษุ ความวา เพื่อประโยชนของภิกษุ คือ ทําภิกษุใหเปน
อารมณแลวใครจะใหภกิ ษุครอง.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗
ชั่วอายุของบุรพชนก.
ที่ชื่อวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน.
ที่ชื่อวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรือน.
ที่ชื่อวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกวมุกดา แกวลาย
แกวผลึก ผา ดาย หรือฝาย.
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ คือ ดวยทรัพยทเี่ ขาจัดหาไวเฉพาะ.
บทวา จาย คือ แลกเปลีย่ น.
บทวา ใหครอง คือ จักถวาย.
คําวา ถาภิกษุนั้น ... ในสํานักของเขา ไดแก ภิกษุที่เขาตระเตรียมทรัพยสําหรับจาย
จีวรไวถวายเฉพาะ.
บทวา เขาไมไดปวารณาไวกอน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไวกอนวา ทานเจาขา
ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักจายจีวรเชนไรถวายทาน.
บทวา เขาไปหาแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในที่แหงใดแหงหนึ่ง.
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บทวา ถึงการกําหนดในจีวร คือ กําหนดวา ขอใหยาว ขอใหกวาง ขอใหเนื้อแนน
หรือขอใหเนื้อละเอียด.
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ คือ ดวยทรัพยทเี่ ขาจัดหาไวเฉพาะ.
บทวา เชนนั้นหรือเชนนี้ คือ ยาวหรือกวาง เนื้อแนนหรือเนื้อละเอียด.
บทวา จาย คือ แลกเปลีย่ น.
บทวา ยังรูปใหครองเถิด คือ จงให.
บทวา เพราะอาศัยความเปนผูใครในจีวรดี คือ มีความประสงคผาที่ดี ตองการ
ผาที่มีราคาแพง.
เขาจายจีวรยาวก็ดี กวางก็ดี เนื้อแนนก็ดี เนื้อละเอียดก็ดี ตามคําของเธอ เปนทุกกฏ
ในประโยคทีเ่ ขาจาย เปนนิสสัคคีย ดวยไดจีวรมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขา
ไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ
จีวรผืนนีแ้ กสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุ
มีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-
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ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขา
ไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละ
จีวรผืนนีแ้ กทา นทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขาไปหา
เจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้
แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๖๔] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหา
เจาเรือนแลว ถึงการกําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจาเรือนแลว ถึงการ
กําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจา
เรือนแลว ถึงการกําหนดในจีวร เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๕] ภิกษุขอตอเจาเรือนผูเปนญาติ ๑ ภิกษุขอตอเจาเรือนผูปวารณาไว ๑ ภิกษุขอ
เพื่อประโยชนของภิกษุอนื่ ๑ ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑ เจาเรือนใครจะจายจีวรมีราคาแพง
ภิกษุใหเขาจายจีวรมีราคาถูก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
__________
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๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๖๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานี้กะบุรษุ ผูหนึง่ วา
ผมจักยังทานพระอุปนันทใหครองจีวร แมบุรุษอีกผูหนึง่ นั้น ก็กลาวอยางนีว้ า แมผมก็จักยังทาน
พระอุปนันทใหครองจีวร.
ภิกษุรูปหนึ่งถือการเที่ยวบิณฑบาต ไดยินถอยคําที่เจรจากันนี้ของบุรุษทั้งสองนั้น จึงเขา
ไปหาพระอุปนันทศากยบุตร. ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโส
อุปนันท ทานเปนผูมีบุญมาก ในสถานที่โนน บุรุษผูหนึ่งไดกลาวคํานีก้ ะบุรุษอีกผูหนึ่งวา ผมจัก
ยังทานพระอุปนันทใหครองจีวร แมบุรุษอีกผูหนึ่งนัน้ ไดกลาวอยางนีว้ า แมผมก็จักยังทานพระอุปนันทใหครองจีวร.
ทานพระอุปนันทกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาทั้งสองนั้นเปนอุปฏฐากของผม. ครั้นแลว
ทานพระอุปนันทศากยบุตร ไดเขาไปหาบุรุษทั้งสองคนนั้น แลวสอบถามเขาวา จริงหรือ ทาน
ทั้งหลาย ขาววา ทานทั้งสองประสงคจะใหอาตมาครองจีวร?
บุ. ความจริง พวกผมไดพูดกันไวอยางนี้วา จักยังทานพระอุปนันทใหครองจีวร.
อุ. ถาทานทั้งสองประสงคจะใหอาตมาครองจีวร ก็จงใหครองจีวรชนิดนี้เถิด เพราะจีวร
ทั้งหลายที่อาตมาไมใช แมครองแลวจักทําอะไรได.
บุรุษทั้งสองคนนั้น จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในขณะนัน้ วา พระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสนั โดษ จะใหครองจีวรก็ทําไดไมงาย ไฉน พระคุณเจา
อุปนันทอันพวกเราไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขามาหาแลวถึงการกําหนดในจีวรเลา?
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ บุรุษทั้งสองนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาตางก็เพงโทษ ติเตียนโพนทะนา
วา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตรอันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาพอเจาเรือนทั้งหลาย
แลวถึงการกําหนดในจีวรเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันท ขาววาเธออันเขาไมได
ปวารณาไวกอน ไดเขาไปหาพอเจาเรือนทั้งหลาย แลวถึงการกําหนดในจีวร จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรอุปนันท เขาเหลานั้นเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ.
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนที่ไมใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา
อันสมควรหรือไมควร ของที่มีอยู หรือไมมี ของคนที่ไมใชญาติ เมื่อเปนเชนนัน้ เธออันเขา
ทั้งหลายไมไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาพอเจาเรือนทั้งหลายผูมิใชญาติ แลวถึงการกําหนดใน
จีวรได การกระทําของเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความ
ไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลือ่ มใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังนี้แลว
ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคน
ไมสันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไม
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย. ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะ
สมแกเรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งแกภกิ ษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํา
นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูส ําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อม
ใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพือ่ ความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง อยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๒๘.๙. อนึ่ง มีพอเจาเรือนก็ดี แมเจาเรือนก็ดี ผูมิใชญาติสองคน ตระ
เตรียมทรัพยสาํ หรับจายจีวรเฉพาะผืนๆ ไวเฉพาะภิกษุวา เราทั้งหลายจักจายจีวร
เฉพาะผืนๆ ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเฉพาะผืนๆ เหลานีแ้ ลว ยังภิกษุชอื่ นี้ให
ครองจีวรหลายผืนดวยกัน, ถาภิกษุนนั้ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาแลวถึงการ
กําหนด ในจีวรในสํานักของเขาวา ดีละ ขอทานทั้งหลายจงจายจีวรเชนนั้นหรือเชน
นี้ ดวยทรัพยสาํ หรับจายจีวรเฉพาะผืนๆ เหลานี้แลว ทั้งสองคนรวมกัน ยังรูปให
ครองจีวรผืนเดียวเถิด เปนนิสสัคคียปาจิตตีย ถือเอาความเปนผูใครในจีวรดี.ฯ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๗] บทวา อนึ่ง ... เฉพาะภิกษุ ความวา เพื่อประโยชนของภิกษุคือทําภิกษุให
เปนอารมณแลวใครจะใหภิกษุครอง
บทวา สองคน คือสองคนดวยกัน.
ที่ชื่อวา ผูมิใหญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗
ชั่วอายุของบุรพชนก.
ที่ชื่อวา พอเจาเรือน ไดแกบุรุษผูครอบครองเรือน.
ที่ชื่อวา แมเจาเรือน ไดแกสตรีผูครอบครองเรือน.
ที่ชื่อวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกวมุกดา แกวลาย
แกวผลึก ผา หรือฝาย.
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเหลานี้ คือ ดวยทรัพยที่เขาจัดหาไวเฉพาะ.
บทวา จาย คือ แลกเปลีย่ น.
บทวา ใหครอง คือ จักถวาย.
คําวา ถาภิกษุนั้น ... ในสํานักของเขา ไดแก ภิกษุที่เขาทั้งสองคนตระเตรียมทรัพย
สําหรับจายจีวรไวถวายเฉพาะ.
บทวา เขาไมไดปวารณาไวกอน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไวกอนวา ทานเจาขา
ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักจายจีวรเชนไรถวายทาน.
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บทวา เขาไปหาแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในที่แหงใดแหงหนึ่ง.
บทวา ถึงการกําหนดในจีวร คือ กําหนดวา ขอใหยาว ขอใหกวาง ขอใหเนื้อแนน
หรือขอใหเนื้อละเอียด.
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรเหลานี้ คือ ดวยทรัพยที่เขาจัดหาไวเฉพาะ.
บทวา เชนนั้นหรือเชนนี้ คือ ยาวหรือกวาง เนื้อแนนหรือเนื้อละเอียด.
บทวา จาย คือ แลกเปลีย่ น.
บทวา ยังรูปใหครอง คือ จงให.
บทวา ทั้งสองคนรวมกัน คือ รวมทรัพยทั้งสองรายเขาเปนรายเดียวกัน.
บทวา ถือเอาความเปนผูใ ครในจีวรดี คือมีความประสงคผาที่ดี ตองการผาที่มี
ราคาแพง
เขาจายจีวร ยาวก็ดี กวางก็ดี เนื้อแนนก็ดี เนื้อละเอียดก็ดี ตามคําของเธอเปนทุกกฏใน
ประโยคที่เขาจาย, เปนนิสสัคคียดวยไดจีวรมา. ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล ภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน ขาพเจาเขาไป
หาเจาเรือนผูมใิ ชญาติทั้งหลาย ถึงการกําหนดในจีวรเปนของจําจะสละ, ขาพเจา
สละจีวรผืนนีแ้ กสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปนของจํา
จะสละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงใหจวี รผืน
นี้แกภิกษุมีชื่อนี้.ฯ
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เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขา
ไปหาเจาเรือนผูมิใชญาติทั้งหลาย ถึงการกําหนดในจีวรเปนของจําจะสละ, ขาพเจา
สละจีวรผืนนีแ้ กทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย
สละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ,
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว, ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนี้ แกภกิ ษุชื่อนี้.ฯ
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขาไปหาเจา
เรือนผูมิใชญาติทั้งหลาย ถึงการกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจีวร
ผืนนี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
แลวใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนีแ้ กทา น ดังนี้.ฯ
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๖๘] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหา
เจาเรือนทั้งหลายแลว ถึงการกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจาเรือนทั้งหลาย
แลว ถึงการกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาเจาเรือน
ทั้งหลายแลว ถึงการกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวา เปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๙] ภิกษุขอตอเจาเรือนผูเปนญาติ ๑ ภิกษุขอตอเจาเรือนผูปวารณาไว ๑ ภิกษุ
ขอเพื่อประโยชนของภิกษุอนื่ ๑ ภิกษุจายดวยทรัพยของตน ๑ เจาเรือนใครจะจายจีวรมีราคาแพง
ภิกษุใหเขาจายจีวรมีราคาถูก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
__________
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๑. จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๗๐] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้นนั้น มหาอํามาตย ผูอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร สงทรัพยสําหรับจายจีวรไปกับทูตถวายแกทานพระอุปนันทศากยบุตรสั่งวา เจาจงจาย
จีวรดวยทรัพยจายจีวรนี้ แลวใหทานพระอุปนันทครองจีวร. จึงทูตนัน้ เขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร ครัน้ แลวไดกลาวคํานี้ กะทานพระอุปทนันทศากยบุตรวา ทานเจาขา ทรัพยสําหรับ
จายจีวรนี้แล กระผมนํามาถวายเฉพาะพระคุณเจา ขอพระคุณเจาจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร.
เมื่อทูตนัน้ กลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดตอบคํานี้ กะทูตนั้นวา
พวกเรารับทรัพยสําหรับจายจีวรไมได, รับไดแตจวี รอันเปนของควรโดยการเทานั้น;
เมื่อทานตอบอยางนั้นแลว ทูตนัน้ ไดถามทานวา ก็ใครๆ ผูเปนไวยาวัจกรของทานมีหรือ?
ขณะนัน้ อุบาสกผูหนึ่งไดเดินไปสูอารามดวยกรณียะบางอยาง จึงทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคํานี้กะทูตนั้นวา อุบาสกนั้นแล เปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย.
จึงทูตนั้น สั่งอุบาสกนั้นใหเขาใจแลว กลับเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรแจงวา
ทานเจาขา อุบาสกที่พระคุณเจาแสดงเปนไวยาวัจกรนั้น, กระผมสั่งใหเขาใจแลว; ขอพระคุณ
เจาจงเขาไปหา เขาจักใหทานครองจีวรตามกาล.
ขณะนัน้ ทานพระอุปนันทศากยบุตรไมไดพดู อะไรกะอุบาสกนัน้ .
แมครั้งที่สองแล ทานมหาอํามาตยนนั้ ก็ไดสงทูตไปในสํานักทานพระอุปนันทศากยบุตร
วา ขอพระคุณเจาจงใชสอยจีวรนั้น, ขาพเจาตองการจะใหพระคุณเจาใชจีวรนั้น; แมครั้งที่สอง
ทานพระอุปนันทศากยบุตร ก็มิไดพดู อะไร กะอุบาสกนัน้ .
แมครั้งที่สามแล ทานมหาอํามาตยนนั้ ก็ไดสงทูตไปในสํานักทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ขอพระคุณเจาจงใชสอยจีวรนัน้ , ขาพเจาตองการจะใหพระคุณเจาใชจวี รนัน้ .
ก็สมัยนัน้ เปนคราวประชุมของชาวนิคม และชาวนิคมไดตั้งกติกากันไววา. ผูใดมาภาย
หลัง ตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ.
คราวนั้น ทานอุปนันทศากยบุตรเขาไปหาอุบาสกนัน่ . ครั้นแลวไดกลาวคํานีก้ ะเขาวา
ฉันตองการจีวร,
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อุบาสกนั้นขอผัดวา ทานเจาขา โปรดรอสักวันหนึ่งกอน, วันนี้เปนสมัยประชุมของ
ชาวนิคม และชาวนิคมไดตั้งกติกากันไววา ผูใดมาภายหลังตองถูกปรับ ๕๐ กหาปณะ.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคาดคั้นวา ทานจงใหจีวรแกฉนั ในวันนีแ้ หละ แลว
ยึดชายพกไว.
ครั้นอุบาสกนั้นถูกคาดคั้น จึงจายจีวรถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร แลวจึงได
ไปภายหลัง. คนทั้งหลายพากันถามอุบาสกนั้นวา เหตุไรทานจึงไดมาภายหลัง? ทานตองเสีย
เงิน ๕๐ กหาปณะ. จึงอุบาสกนั้นไดเลาเรื่องนั้นใหคนเหลานั้นฟง คนทั้งหลาย พากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ
จะทําการชวยเหลือคนเหลานี้บาง ก็ทําไมไดงาย ไฉนพระอุปนันทศากยบุตร เมื่ออุบาสกขอผัด
วาทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึ่งกอน ก็รอไมได?
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ คนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร เมื่ออุบาสกขอผัดวา ทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึง่ กอน
ก็รอไมได? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันท ขาววา เธออันอุบาสกขอ
ผัดวา ทานเจาขา กรุณารอสักวันหนึ่งกอน ก็รอมิได ดังนี้ จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทําไฉน เธอเมื่ออุบาสกขอผัดวา กรุณา
รอสักวันหนึ่งจึงไมรอเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท การกระทําของเธอนั่นเปน
ไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่
เลื่อมใสแลว.
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํา
นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ ความอยูสําราญแหงภิกษุผมู ีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอัน
จะบังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม
๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนีว้ า ดังนี้:พระบัญญัติ
๒๙.๑๐ อนึ่ง พระราชาก็ดี ราชอํามาตยก็ดี พราหมณก็ดี คหบดีก็ดี สงทรัพยสําหรับจายจีวรไปดวยทูตเฉพาะภิกษุวา เจาจงจายจีวรดวยทรัพยสําหรับจาย
จายจีวรนี้แลวยังภิกษุชื่อนีใ้ หครองจีวร, ถาทูตนั้นเขาไปหาภิกษุนนั้ กลาวอยางนีว้ า
ทรัพยสําหรับจายจีวรนี้นํามาเฉพาะทาน, ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร, ภิกษุ
นั้นพึงกลาวตอทูตนั้นอยางนี้วา พวกเราหาไดรับทรัพยสําหรับจายจีวรไม, พวกเรารับ
แตจีวรอันเปนของควรโดยกาล; ถาทูตนั้นกลาวตอภิกษุนั้นอยางนี้วา ก็ใครๆ ผูเปน
ไวยาวัจกรของทานมีหรือ? ภิกษุผูตองการจีวรพึงแสดงชนผูทําการในอารามหรืออุบา
สกใหเปนไวยาวัจกร ดวยคําวา คนนัน้ แลเปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย, ถาทูต
นั้นสั่งไวยาวัจกรนั้นใหเขาใจแลว เขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ า คนที่ทานแสดง
เปนไวยาวัจกรนั้น, ขาพเจาสั่งใหเขาใจแลว; ทานจงเขาไปหา เขาจักใหทานครอง
จีวรตามกาล, ภิกษุผูตองการจีวรเขาไปหาไวยาวัจกรแลว พึงทวงพึงเตือนสองสามครั้ง
วา รูปตองการจีวร; ภิกษุทวงอยู เตือนอยู สองสามครั้ง ยังไวยาวัจกรนั้น ให
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จัดจีวรสําเร็จได การใหสําเร็จไดดว ยอยางนี้ นั่นเปนการดี, ถาใหสําเร็จไมได, พึงยืนนิ่งตอหนา ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เปนอยางมาก; เธอยืนนิ่งตอหนา ๔ ครั้ง
๕ ครั้ง ๖ ครั้ง เปนอยางมาก; ยังไวยาวัจกรนั้นใหจัดจีวรสําเร็จได, การใหสําเร็จได
ดวยอยางนี้ นัน่ เปนการดี, ถาใหสําเร็จไมได, ถาเธอพยายามใหยิ่งกวานัน้ ยังจีวร
นั้นใหสําเร็จ, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย; ถาใหสําเร็จไมไดพึงไปเองก็ได, สงทูตไปก็ได
ในสํานักที่สงทรัพยสําหรับจายจีวรมาเพื่อเธอ, บอกวา ทานสงทรัพยสําหรับจายจีวร
ไปเฉพาะภิกษุใด, ทรัพยนั้นหาสําเร็จประโยชนนอยหนึ่งแกภกิ ษุนั้นไม, ทานจงทวง
เอาทรัพยของทานคืน, ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย; นี้เปนสามีจิกรรมใน
เรื่องนั้น.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๑] บทวา อนึ่ง ... เฉพาะภิกษุ ความวา เพื่อประโยชนของภิกษุ คือทําภิกษุใหเปน
อารมณแลวใครจะใหภกิ ษุครอง.
ที่ชื่อวา พระราชา ไดแก ทานผูทรงราชย
ที่ชื่อวา ราชอํามาตย ไดแก ขาราชการผูไดรับความชุบเลี้ยงของพระราชา
ที่ชื่อวา พราหมณ ไดแก พราหมณ โดยกําเนิด.
ที่ชื่อวา คหบดี ไดแก เจาเรือน ยกพระราชา ราชอํามาตย พราหมณ นอกนั้น
ชื่อวาคหบดี.
ที่ชื่อวา ทรัพยสําหรับจายจีวร ไดแก เงิน ทอง แกวมณี แกวมุกดา แกวลาย
หรือแกวผลึก
บทวา ดวยทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ คือ ดวยทรัพยทเี่ ขาจัดหาไวเฉพาะ
บทวา จาย คือ แลกเปลีย่ น.
บทวา ใหครอง คือ จงถวาย.
ถาทูตนั้นเขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนี้วา ทรัพยสําหรับจายจีวรนี้ นํามา
เฉพาะทาน, ขอทานจงรับทรัพยสําหรับจายจีวร, ภิกษุนนั้ พึงกลาวตอทูตนั้นอยางนีว้ า
พวกเราหาไดรับทรัพยสําหรับจายจีวรไม, พวกเรารับแตจีวรอันเปนของควรโดยกาล;
ถาทูตนั้นกลาวตอภิกษุนนั้ อยางนีว้ า ก็ใครๆ ผูเปนไวยาวัจกรของทานมีหรือ, ภิกษุ
ผูตองการจีวรพึงแสดงชนผูท ําการในอาราม หรืออุบาสกใหเปนไวยาวัจกรดวยคําวา
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คนนั้นแลเปนไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลาย ไมควรกลาววา จงใหแกคนนั้น หรือวา
คนนั้นจักเก็บไว หรือวาคนนั้นจักแลก หรือวา คนนั้นจักจาย: ถาทูตนัน้ สั่งไวยาวัจกร
นั้นใหเขาใจแลว เขาไปหาภิกษุนั้นกลาวอยางนีว้ า คนทีท่ านแสดงเปนไวยาวัจกรนั้น,
ขาพเจาสั่งใหเขาใจแลว, ทานจงเขาไปหา เขาจักใหทานครองจีวรตามกาล, ภิกษุผู
ตองการจีวรเขาไปหาไวยาวัจกรแลวพึงทวง พึงเตือนสองสามครั้งวา รูปตองการจีวร;
อยาพูดวา จงใหจีวรแกรูป จงนําจีวรมาใหรูป จงแลกจีวรใหรูป จงจายจีวรใหรูป พึงพูดได
แมครั้งที่สอง พึงพูดไดแมครั้งที่สาม, ถาใหจัดสําเร็จได การใหสําเร็จไดดวยอยางนี้ นั่นเปนการ
ดี, ถาใหจดั สําเร็จไมได, พึงไปยืนนิ่งตอหนาในที่ใกลไวยาวัจกรนั้น, ไมพึงนั่งบนอาสนะ ไม
พึงรับอามิส ไมพึงกลาวธรรม, เมื่อเขาถามวามาธุระอะไร พึงกลาววา รูเอาเองเถิด, ถานั่งบน
อาสนะก็ดี รับอามิสก็ดี กลาวธรรมก็ดี ชื่อวาหักการยืนเสีย, พึงยืนไดแมครั้งที่สอง พึงยืน
ได แมครั้งที่สาม ทวง ๔ ครัง้ แลว; พึงยืนได ๔ ครั้ง ทวง ๕ ครั้งแลว, พึงยืนได ๒ ครั้ง
ทวง ๖ ครั้งแลว, จะพึงยืนไมได, ถาเธอพยายามใหยิ่งกวานั้นยังจีวรนัน้ ใหสําเร็จ, เปน
ทุกกฏในประโยคที่พยายาม, เปนนิสสัคคียด วยไดจวี รมา ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง ดวยยืนเกิน
๖ ครั้ง เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะ
สละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงใหจวี รผืนนี้
แกภกิ ษุมีชื่อนี.้ ฯ
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เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง ดวยยืนเกิน
๖ ครั้ง เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทัง้ หลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ,
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว, ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรผืนนี้ ของขาพเจา ใหสําเร็จดวยทวงเกิน ๓ ครั้ง ดวยยืนเกิน ๖ ครั้ง
เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้ กทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
แลวใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนีแ้ กทา น ดังนี้
ในประโยควา ถาใหสําเร็จไมได พึงไปเองก็ได สงทูตไปก็ได ในสํานักที่
สงทรัพยสําหรับจายจีวรมาเพื่อเธอ บอกวา ทานสงทรัพยสําหรับจายจีวรไปเฉพาะ
ภิกษุใด, ทรัพยนั้นหาสําเร็จประโยชนนอยหนึ่งแกภิกษุนั้นไม, ทานจงทวงเอาทรัพยของ
ทานคืน, ทรัพยของทานอยาไดฉิบหายเสียเลย: นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น ดังนี:้
ความวา นีเ้ ปนความถูกยิ่งในเรื่องนั้น.ฯ
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๗๒] ทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ ครั้ง ภิกษุสําคัญวาเกิน ยังจีวรนัน้ ใหสําเร็จ,
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ ครั้ง ภิกษุสงสัย ยังจีวรนัน้ ใหสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทวงเกิน ๓ ครั้ง ยืนเกิน ๖ ครั้ง ภิกษุสาํ คัญวาไมถึง ยังจีวรนั้นใหสําเร็จ, เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ทวงไมถงึ ๓ ครั้ง ยืนไมถึง ๖ ครั้ง ภิกษุสําคัญวาเกิน ยังจีวรใหสําเร็จ, ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ทวงไมถงึ ๓ ครั้ง ยืนไมถึง ๖ ครั้ง ภิกษุสงสัย ยังจีวรใหสําเร็จ, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ทวงไมถงึ ๓ ครั้ง ยืนไมถึง ๖ ครั้ง ภิกษุสําคัญวาไมถึง ยังจีวรนัน้ ใหสําเร็จ, ไมตอง
อาบัติ.ฯ
อนาปตติวาร
[๗๓] ภิกษุทวง ๓ ครั้ง ยืน ๖ ครั้ง ภิกษุทวงไมถึง ๓ ครั้ง ยืนไมถึง ๖ ครั้ง ๑ ภิกษุ
ไมไดทวง ไวยาวัจกรถวายเอง ๑ เจาของทวงเอามาถวาย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑,
ไมตองอาบัติแล.ฯ
จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๑ จบ.
หัวขอประจําเรื่อง
๑. ทสาหปรมสิกขาบท วาดวยการทรงอติเรกจีวรไวได ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง.
๒. เอกรัตติสิกขาบท วาดวยการอยูปราศจากไตรจีวรแมราตรีหนึง่ .
๓. มาสปรมสิกขาบท วาดวยการเก็บจีวรไวไดเดือนหนึ่งเปนอยางยิ่ง.
๔. ปุราณจีวรโธวาปนสิกขาบท วาดวยการใหภกิ ษุณีซักจีวรเกา.
๕. จีวรปฏิคคหณสิกขาบท วาดวยการรับจีวรจากมือภิกษุณี.
๖. อัญญาตกวิญญัตติสิกขาบท วาดวยการขอจีวรตอเจาเรือนผูมิใชญาติ.
๗. ตทุตตริสิกขาบท วาดวยการขอจีวรเกินกําหนด.
๘. อุททิสสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรของเจาทรัพยรายเดียว.
๙. อุภินนอุททิสสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรของเจาทรัพยสองราย.
๑๐. ทูตสิกขาบท วาดวยมูลคาจีวรที่เจาทรัพยสงมาถวาย.ฯ
___________
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นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๒
๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๔] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตพระนครอาฬวี, ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเ ขาไปหาพวกชางไหม กลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวกทาน
ตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือ
ดวยไหม ชางไหมเหลานัน้ เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
จึงไดเขามาหาพวกเรากลาวอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแก
พวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังนี้, แมพวกเราผูซึ่งทําสัตว
ตัวเล็กๆ มากมายใหวอดวาย เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา ก็ยังเชื่อวา
ไมไดลาภ หาไดไมสุจริต.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ พวกชางไหมเหลานั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาผูที่
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจ ึงเขาไปหาพวกชางไหม แลวกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวก
ทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัต
เจือดวยไหม ดังนี้เลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกเธอ
เขาไปหาพวกชางไหม แลวกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก
จงใหแกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังนี้ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั้น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดเขาไป
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หาพวกชางไหม แลวกลาวอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย พวกทานตมตัวไหมไวเปนอันมาก จงให
แกพวกอาตมาบาง แมพวกอาตมาก็ปรารถนาจะทําสันถัตเจือดวยไหม ดังนี้เลา? การกระทําของ
พวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลือ่ มใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส
๑ เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อ
ถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๐.๑. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําสันถัตเจือดวยไหม, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปนเถระก็ตาม
เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูม ีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
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บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา. ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ. ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
ผูเจริญ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ.
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่
สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ ชือ่ วา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่มีชื่อวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ใหทํา ความวา ทําเองก็ดี ใชใหทําก็ดี เจือดวยไหมแมเสนเดียว เปนทุกกฏ
ในประโยคทีท่ ํา, เปนนิสสัคคียดวยไดสนั ถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงฆเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตเจือดวยไหมผืนนี้ ของขาพเจาไดทําแลว เปนของจําจะ
สละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่
เสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้
ทานขาพเจา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของ
จําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงใหสันถัต
ผืนนี้แกภิกษุมชี ื่อนี้.ฯ
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เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา สันถัตเจือดวยไหมผืนนี้ของขาพเจา ใหทาํ แลวเปนของจําจะสละ,
ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทา นทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว, ทาน
ทั้งหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.ฯ
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นัง่ กระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน สันถัตเจือดวยไหมผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของจําจะสละ,
ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทา น.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ, พึงคืนสันถัตที่เสีย
สละใหดว ยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังนี้.ฯ
บทภาชนีย
จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๗๖] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นใหทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นใหทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุไดสนั ถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย, ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๗] ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกก็ดี
เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.ฯ
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
_______
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๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๘] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียใ หเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน ชาวบานพากัน
มาเที่ยวชมวิหารไดแลเห็นแลว จึงพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตรเหลานี้ จึงไดใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกาม
เลา?
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู, บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา, ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
ใหเขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดให
เขาทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเลา? การกระทําของพวกเธอนั้น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยทีแ่ ท การ
กระทําของพวกเธอนั่นเปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส และเพือ่ ความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลือ่ มใสแลว.
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระ
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๑.๒. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน, เปนนิสสัคคิยปาจิตต.ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๙] อนึง่ ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมพี ระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา. ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ. ชื่อวา
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ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปน
ผูเจริญ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรมอันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ดํา มี ๒ อยาง คือ ดําเองโดยกําเนิด อยาง ๑ ดําโดยยอมอยาง ๑.
ที่ชื่อวา สันถัต ไดแกผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ใหทํา ความวา ทําเองก็ดี ใชใหเขาทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยคที่ทํา, เปน
นิสสัคคียดวยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตแหงขนเจียมดําลวนผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของ
จําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่เสีย
สละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจํา
จะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงใหสันถัต
ผืนนี้แกภิกษุมชี ื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือกลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา สันถัตแหงขนเจียมดําลวนผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของ
จําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานทั้งหลาย.
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจํา
จะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทั้งทานหลายถึงที่แลว,
ทานทั้งหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภกิ ษุมีชอื่ นี้
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน สันถัตแหงขนเจียมดําลวนผืนนี้ ของขาพเจาใหทําแลว เปนของจําจะสละ
ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทา น.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่
เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนีแ้ กทาน ดังนี้.ฯ
บทภาชนีย
จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๘๐] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุไดสนั ถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย, ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๘๑] ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกก็ดี
เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.ฯ
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
__________
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๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๘๒] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียท ราบวา พระผูมีพระภาคทรงหาม
การกระทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน จึงถือเอาขนเจียมขาวหนอยหนึ่งปนไวที่ชายสันถัต, แลว
ใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเหมือนอยางเดิมนัน่ แหละ.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตาง
ก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดถือเอาขนเจียมขาวหนอยหนึง่ ปนไวที่ชาย
สันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเหมือนอยางเดิมนั้นเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในพระเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
ถือเอาขนเจียมขาวหนอยหนึง่ ปนไวที่ชายสันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน เหมือน
เหมือนอยางเดิมนั่นแหละ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดถือเอา
ขนเจียมขาวหนอยหนึ่งปนไวที่ชายสันถัต แลวใหทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวนเหมือนอยางเดิม
นั้นเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนัน่ เปนไป
เพื่อความไมเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น ของชนบางพวก
ที่เลื่อมใสแลว.
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๒.๓. อนึ่ง ภิกษุผูใหทาํ สันถัตใหม พึงถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน
ขนเจียมขาวเปนสวนที่ ๓, ขนเจียมแดงเปนสวนที่ ๔, ถาภิกษุไมถือเอาขนเจียมดํา
ลวน ๒ สวน ขนเจียมขาวเปนสวนที่ ๓ ขนเจียมแดงเปนสวนที่ ๔ ใหทําสันถัตใหม,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตียฯ
สิกขาบทวิภังค
[๘๓] ที่ชอื่ วา ใหม ตรัสหมายการทําขึน้ .
ที่ชื่อวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม.
คําวา พึงถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน ความวา พึงชั่งถือเอาขนเจียมดําลวน
น้ําหนัก ๒ ชั่ง.
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บทวา ขนเจียมขาวเปนสวนที่ ๓ คือ ขนเจียมขาวน้าํ หนัก ๑ ชั่ง.
บทวา ขนเจียมแดงเปนสวนที่ ๔ คือ ขนเจียมแดงน้ําหนัก ๑ ชั่ง.
คําวา ถาภิกษุไมถือเอาขนเจียมดําลวน ๒ สวน ขนเจียมขาวเปนสวนที่ ๓
ขนเจียมแดงเปนสวนที่ ๔ ความวา ไมถือเอาขนเจียมขาว ๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชั่ง ทําเอง
ก็ดี ใชเขาทําก็ดี ซึ่งสันถัตใหม, เปนทุกกฏในประโยคที่ทาํ , เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา,
ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชั่ง
ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปนของจําจะ
สละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสันถัตผืนนี้
แกภกิ ษุมีชื่อนี.้
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชั่ง
ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-
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ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจํา
จะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว.
ทานทั้งหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภกิ ษุมีชอื่ นี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาขนเจียมขาว ๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชั่ง ให
ทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทา น.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่
เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนีแ้ กทาน ดังนี้.ฯ
บทภาชนีย
จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๘๔] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุไดสนั ถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย, ตองอาบัติทุกกฏ.ฯ
อนาปตติวาร
[๘๕] ภิกษุถือเอาขนเจียมขาว ๑ ชั่ง ขนเจียมแดง ๑ ชั่ง แลวทํา ๑ ภิกษุถือเอา
ขนเจียมขาวมากกวา ขนเจียมแดงมากกวา แลวทํา ๑ ภิกษุถือเอาขนเจียมขาวลวน ขนเจียมแดง
ลวน แลวทํา ๑ ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี ๑ เปนเปลือกฟูกก็ดี
เปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.ฯ
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
__________
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๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๘๖] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป, พวกเธอวอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม. ชาวบานพากัน
เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ จึงไดขอใหเขาทํา
สันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม
สวนสันถัตของพวกเราทําคราวเดียว ถูกเด็กๆ ของพวกเราถายอุจจาระรดบาง ถายปสสาวะรด
บาง หนูกดั เสียบาง ก็ยังอยูไดถึง ๕-๖ ป; สวนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ ขอ
ใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทัง้ หลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการ
ขนเจียม.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน
ภิกษุทั้งหลายจึงไดขอใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงให
ขนเจียม อาตมาตองการขนเจียม ดังนี้เลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลาย
ขอใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทั้งหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการ
ขนเจียม ดังนี้ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉน โมฆบุรุษเหลานั้น
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จึงไดใหเขาทําสันถัตใชทุกๆ ป วอนขอเขาอยูร่ําไปวา ทานทั้งหลายจงใหขนเจียม อาตมาตองการ
ขนเจียม ดังนี้เลา? การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยที่แท การกระทําของ
พวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุทั้งหลายโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ ยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๓.๔. อนึ่ง ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึงทรงไวใหได ๖ ฝน, ถายัง
หยอนกวา ๖ ฝน เธอสละเสียแลวก็ดี ยังไมสละแลวก็ดี ซึ่งสันถัตนั้น ใหทําสันถัต
อื่นใหม, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภกิ ษุทั้งหลายดวย
ประการฉะนี้.ฯ
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
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พระอนุบัญญัติ
เรื่องภิกษุอาพาธ
[๘๗] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธอยูในพระนครโกสัมพี. พวกญาติสงทูต
ไปในสํานักภิกษุรูปนั้นวา นิมนตทานมา พวกผมจักพยาบาล. แมภิกษุทั้งหลายก็ไดกลาวอยางนี้
วา ไปเถิดอาวุโส พวกญาติจกั ไดพยาบาลทาน.
ภิกษุนั้นไดตอบอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา อนึ่ง
ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึงทรงไวใหได ๖ ฝน, ก็ผมกําลังอาพาธ ไมสามารถจะนําสันถัตไป
ดวยได และผมเวนสันถัตแลว ไมสบาย ผมจักไมไปละ.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหสมมติสันถัต
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติ
สันถัตแกภกิ ษุผูอาพาธ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงฆพึงใหสมมติสนั ถัตนั้น อยางนี้:วิธีสมมติสันถัต
ภิกษุผูอาพาธรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขาพเจาอาพาธ ไมสามารถจะนําสันถัตไปดวยได, ทานเจาขา ขาพเจานั้น
ขอสมมติสันถัตตอสงฆ พึงขอแมครั้งที่ ๒ พึงขอแมครั้งที่ ๓, ภิกษุ ผูฉลาด ผูสามารถ พึง
ประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา
สันถัตไปดวยได เธอขอสมมติสันถัตตอสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว,
สงฆพึงใหสมมติสันถัตแกภกิ ษุมีชื่อนี้ นีเ่ ปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้อาพาธ ไมสามารถจะนํา
สันถัตไปดวยได เธอขอสมมติสันถัตตอสงฆ. สงฆใหสมมติสันถัตแกภิกษุมีชื่อนี;้ การ
ใหสมมติสันถัตแกภิกษุมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแก
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ทานผูใด ทานผูนั้นพึงพูด. การสมมติสันถัตอันสงฆใหแลวแกภิกษุมีชอื่ นี้ ชอบแกสงฆ,
เหตุนั้นจึงนิ่ง. ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๓๓.๔. ก. อนึ่ง ภิกษุใหทําสันถัตใหมแลว พึงทรงไวใหได ๖ ฝน. ถายัง
หยอนกวา ๖ ฝน เธอสละเสียแลวก็ดี ยังไมสละแลวก็ดี ซึ่งสันถัตนั้น ใหทําสันถัต
อื่นใหม เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. ฯ
เรื่องภิกษุอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๘๘] ที่ชอื่ วา ใหม ตรัสหมายการทําขึน้ .
ที่ชื่อวา สันถัต ไดแกผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ใหทําแลว คือ ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม.
บทวา พึงทรงไวใหได ๖ ฝน คือ พึงทรงไวใหได ๖ ฝนเปนอยางเร็ว.
บทวา ถายังหยอนกวา ๖ ฝน คือ ยังไมถึง ๖ ฝน.
บทวา สละเสียแลวก็ดี ... ซึ่งสันถัตนั้น คือ ใหแกคนอื่นไป.
บทวา ยังไมสละแลวก็ดี คือ ยังไมไดใหแกใครๆ.
บทวา เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ คือ ยกเวนภิกษุผูไดรับสมมติ.
ภิกษุทาํ เองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ซึ่งสันถัตอื่นใหม เปนทุกกฏในประโยคทีท่ ํา,
เปนนิสสัคคียด วยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
กระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ใหทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ
เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะ
สละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงใหสันถัตผืนนี้
แกภกิ ษุมีชื่อนี.้
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ใหทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ
เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา, สันถัตผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะ
สละ เธอสละแลวแกทานทัง้ หลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว,
ทานทั้งหลายพึงใหสันถัตผืนนี้แกภกิ ษุมีชอื่ นี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน สันถัตผืนนี้ของขาพเจา ใหทําหยอนกวา ๖ ฝน เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ เปน
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตผืนนี้แกทา น.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตที่เสียสละใหดว ยคําวา ขาพเจาใหสันถัตผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๘๙] สันถัตตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตตนทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
สันถัตคนอื่นทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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อนาปตติวาร
[๙๐] ครบ ๖ ฝนแลวภิกษุทําใหม ๑, เกิน ๖ ฝนแลวภิกษุทําใหม ๑. ภิกษุทําเองก็ดี
ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น ๑, ภิกษุไดสันถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย ๑, ภิกษุทําเปน
เพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนปลอกหมอนก็ด,ี ภิกษุได
สมมติ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
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๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร
[๙๑] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราปรารถนาจะหลีกออกเรนอยูตลอดไตรมาส ใครๆ อยาเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุ
ผูนําบิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว.
ภิกษุเหลานั้นรับพระพุทธาณัติแลว ไมมีใครเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคในพระวิหารนี้เลย
นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียวโดยแท. ถึงอยางนั้น สงฆในเขตพระนครสาวัตถี
ก็ยังตั้งกติกากันไววา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเสด็จหลีกออกเรนอยู
ตลอดไตรมาส ใครๆ ไมพึงเขาไปเฝาพระองค นอกจากภิกษุผูนาํ บิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว
ภิกษุรูปใดเขาไปเฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัติปาจิตตีย.
[๙๒] ครัง้ นั้น ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ. ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว.
พุทธประเพณี
อันการทีพ่ ระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลายนี้ นัน่
เปนพุทธประเพณี.
ขณะนัน้ พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกรอุปเสน พวกเธอ
พอทนได พอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ? พวกเธอเดินทางมาโดยไดรับความลําบากนอยหรือ?
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลวา พอทนได พอใหอัตภาพเปนไปได พระพุทธเจาขา อนึ่ง พวกขาพระพุทธเจาเดินทางมาโดยไดรับความลําบากเล็กนอย พระพุทธเจาขา.
ก็แลขณะนั้น ภิกษุสัทธิวิหาริกของทานพระอุปเสนวังคันตบุตรนัง่ เฝาอยูไมหางพระผูมี
พระภาค จึงพระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ผาบังสุกลุ เปนที่พอใจของเธอหรือ?
ภิกษุรูปนัน้ กราบทูลวา ผาบังสุกุล มิไดเปนที่พอใจของขาพระพุทธเจาเลย พระพุทธเจาขา.
ภ. ก็ทําไมเธอจึงไดทรงผาบังสุกุลเลา ภิกษุ?.
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ภิ. พระอุปชฌายะของขาพระพุทธเจาทรงผาบังสุกุล, ขาพระพุทธเจาจึงตองทรงผาบังสุกุล
อยางนั้นบาง พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระอุปเสนวังคันตบุตรวา ดูกรอุปเสน บริษัท
ของเธอนี้นาเลื่อมใสนัก, เธอแนะนําบริษัทอยางไร?
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ผูใดขออุปสมบทตอขาพระพุทธเจา, ขาพระพุทธเจาบอกกะเขาอยางนีว้ า อาวุโส ฉันเปนผูอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาต
เปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร, ถาทานจักถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผา
บังสุกุลเปนวัตรบาง, ฉันก็จักใหทานอุปสมบทตามประสงค ถาเขารับคําของขาพระพุทธเจาๆ
จึงใหเขาอุปสมบท, ถาเขาไมรับคําของขาพระพุทธเจาๆ ก็ไมใหเขาอุปสมบท. ภิกษุใดขอนิสัย
ตอขาพระพุทธเจาๆ บอกกะภิกษุนั้นอยางนี้วา อาวุโส เราเปนผูถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาต
เปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร, ถาทานจักถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผา
บังสุกุลเปนวัตรบางได, เราก็จักใหนิสัยแกทานตามความประสงค ถาภิกษุนั้นรับคําของขาพระพุทธเจาๆ จึงจะใหนิสัย, ถาภิกษุนั้นรับคําของขาพระพุทธเจาไมได ขาพระพุทธเจาก็ไมใหนิสยั ,
ขาพระพุทธเจาแนะนําบริษทั อยางนี้แล พระพุทธเจาขา.
ภ. ดีแลว ดีแลว อุปเสน, เธอแนะนําบริษัทไดดจี ริงๆ เออก็เธอรูกติกาของสงฆ
ในเขตพระนครสาวัตถีไหม อุปเสน?.
อุ. ไมทราบเกลาฯ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรอุปเสน สงฆในเขตพระนครสาวัตถี ตั้งกติกากันไววา ทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเสด็จหลีกออกเรนอยูตลอดไตรมาส, ใครๆ อยาเขาไปเฝาพระองค
นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว, ภิกษุใดเขาไปเฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัติ
ปาจิตตีย.
อ. พระสงฆในเขตพระนครสาวัตถี จักทราบทั่วกันตามกติกาของตน. พวกขาพระพุทธเจาจักไมแตงตั้งสิกขาบทที่พระองคมิไดทรงบัญญัติ และจักไมเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติ
ไว จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว.
ภ. ดีแลว ดีแลว อุปเสน, ไมควรแตงตั้งสิกขาบทที่เรายังมิไดบัญญัติ หรือไมควร
เพิกถอนสิกขาบทที่เราบัญญัติไว ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบท ตามที่เราไดบัญญัติไว. เรา
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อนุญาตใหพวกภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขาหา
เราไดตามสะดวก.
เวลานั้น ภิกษุหลายรูปกําลังรออยูที่นอกซุมประตูพระวิหาร ดวยตัง้ ใจวา พวกเราจักให
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรแสดงอาบัติปาจิตตีย. ครั้นทานพระอุปเสนวังคันตบุตรกับภิกษุบริษัท
ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณหลีกไปแลว, จึงภิกษุเหลานัน้ ไดถามทาน
พระอุปเสนวังคันตบุตรดังนีว้ า อาวุโส อุปเสน ทานทราบกติกาของสงฆในเขตพระนครสาวัตถี
ไหม?
ทานพระอุปเสนวังคันตบุตรตอบวา อาวุโสทั้งหลาย แมพระผูมีพระภาคก็รับสั่งถาม
กระผมอยางนีว้ า ดูกรอุปเสน เธอทราบกติกาของสงฆในเขตพระนครสาวัตถีไหม? กระผม
กราบทูลวา ไมทราบเกลาฯ พระพุทธเจาขา พระองครับสั่งตอไปวา ดูกรอุปเสน สงฆในพระนคร
สาวัตถีไดตั้งกติกากันไววา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคมีพระประสงคจะเสด็จหลีกออกเรน
อยูตลอดไตรมาส, ใครๆ อยาเขาไปเฝาพระองค นอกจากภิกษุผูนาํ บิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว.
ภิกษุใดเขาเฝาพระองค ตองใหแสดงอาบัตปิ าจิตตีย. กระผมกราบทูลวา พระสงฆในเขตพระนคร
สาวัตถีจักทราบทั่วกันตามกติกาของตน. พวกขาพระพุทธเจาจักไมแตงตั้งสิกขาบทที่พระองคมิได
ทรงบัญญัติ และจักไมเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว จักสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่
ทรงบัญญัติไว ดังนี้. พระผูมพี ระภาคเลยทรงอนุญาตใหบรรดาภิกษุผถู ือการอยูปาเปนวัตร ถือ
บิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขาเฝาไดตามสะดวก ดังนี้.
ภิกษุเหลานั้นเห็นจริงดวยในทันใดนัน้ วา ทานพระอุปเสนวังคันตบุตร พูดถูกตองจริง
แท, พระสงฆไมควรแตงตั้งสิกขาบทที่ยังมิไดทรงบัญญัติ หรือไมควรเพิกถอนสิกขาบทที่ทรง
บัญญัติไว, ควรสมาทานประพฤติในสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว.
[๙๓] ภิกษุทั้งหลายไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุผูถือการอยูปา
เปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เขาเฝาไดตามสะดวก. ภิกษุเหลานั้น
ปรารถนาจะเขาเฝาพระผูมีพระภาค ตางละทิ้งสันถัต พากันสมาทานอารัญญิกธุดงค บิณฑปาติกธุดงค ปงสุกูลิกธุดงค.
หลังจากนั้น พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เสด็จเทีย่ วประพาสตามเสนาสนะ ไดทอดพระเนตรเห็นสันถัตซึ่งทอดทิ้งไวในที่นั้นๆ ครั้นแลวรับสั่งถามภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สันถัตเหลานี้ของใคร ถูกทอดทิ้งไวในที่นั้นๆ ?
จึงภิกษุเหลานั้น ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคแลว.
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญของภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๔.๕. อนึ่ง ภิกษุผูใหทาํ สันถัตสําหรับนั่ง พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหง
สันถัตเกา เพื่อทําใหเสียสี, ถาภิกษุไมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา ใหทาํ
สันถัตสําหรับนั่งใหม, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปเสนวังคันตบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๙๔] ที่ชอื่ วา สําหรับนัง่ ตรัสหมายผามีชาย.
ที่ชื่อวา สันถัต ไดแก ผารองนั่งที่เขาหลอ ไมใชทอ.
บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ตาม ใหเขาทําก็ตาม.
ที่ชื่อวา สันถัตเกา คือ ทีแ่ มนุง ๑- แลวคราวเดียว แมหม ๒- แลวคราวเดียว.
คําวา พึงถือเอาคืบสุคตโดยรอบ ... เพือ่ ทําใหเสียสี คือ ตัดกลมๆ หรือสี่เหลี่ยม
แลวลาดในเอกเทศหนึ่ง หรือชีออกปนหลอเพื่อความทน.
คําวา ถาภิกษุไมถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา ความวาไมถือเอาสันถัต
เกา ๑ คืบสุคตโดยรอบแลว ทําเองก็ตาม ใชใหเขาทําก็ตาม ซึ่งสันถัตสําหรับนั่งใหม เปน
ทุกกฏในประโยคที่ทํา, เปนนิสสัคคียดวยไดสันถัตมา, ตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละสันถัตสําหรับนั่งนั้น อยางนี้:#๑-๒ เห็นจะหลงมาจากจีวรเกาในสิกขาบทที่ ๔ แหงจีวรวรรค
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วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัต
เกาใหทาํ แลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตสําหรับ
นั่งที่เสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว. สงฆพึงให
สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกภกิ ษุมีชื่อวา
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา :ทานเจาขา สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัต
เกา ใหทาํ แลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตสําหรับนั่งผืนนีแ้ กทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตสําหรับ
นั่งที่เสียสละให ดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปน
ของจําจะสละ เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลาย
ถึงที่แลว. ทานทั้งหลาย พึงใหสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน สันถัตสําหรับนั่งผืนนี้ของขาพเจา ไมไดถือเอาคืบสุคตโดยรอบแหงสันถัตเกา
ใหทําแลว เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกทาน.
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนสันถัตสําหรับ
นั่งที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหสันถัตสําหรับนั่งผืนนี้แกทานดังนี้.
บทภาชนีย
จตุกกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๙๕] สันถัตสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
สันถัตสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
สันถัตสําหรับนั่ง คนอืน่ ทําคางไว ภิกษุทําตอใหสําเร็จเอง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
สันถัตสําหรับนั่ง คนอืน่ ทําคางไว ภิกษุใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อใชเปนของอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๙๖] ภิกษุถือเอาสันถัตเกาหนึ่งคืบสุคตโดยรอบแลวทํา ๑, ภิกษุหาไมไดถือเอาแตนอย
แลวทํา ๑, ภิกษุหาไมได ไมถือเอาเลยแลวทํา ๑, ภิกษุไดสันถัตที่คนอื่นทําไวแลว ใชสอย ๑,
ภิกษุทําเปนเพดานก็ดี เปนเครื่องลาดพื้นก็ดี เปนมานก็ดี เปนเปลือกฟูกก็ดี เปนปลอกหมอน
ก็ดี ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
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๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๙๗] โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสูพระนครสาวัตถี แถบ
โกศลชนบท. ขนเจียมเกิดขึน้ แกเธอในระหวางทาง จึงภิกษุนั้นไดเอาผาอุตราสงคหอขนเจียม
เหลานั้นเดินไป.
ชาวบานเห็นภิกษุนั้นแลวพูดสัพยอกวา ทานเจาขา ทานซื้อขนเจียมมาดวยราคาเทาไร
กําไรจักมีสักเทาไร.
ภิกษุรูปนัน้ ถูกชาวบานพูดสัพยอกไดเปนผูเกอ. ครั้นเธอไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ทั้งๆ
ที่ยืนอยูน ั่นแล ไดโยนขนเจียมเหลานั้นลง.
ภิกษุทั้งหลายจึงถามภิกษุนั้นอยางนีว้ า อาวุโส ทําไมทานจึงโยนขนเจียมเหลานัน้ ลงทั้งๆ
ที่ยังยืนอยูเลา?
ภิกษุรูปนัน้ ตอบวา ก็เพราะผมถูกชาวบานพูดสัพยอก เหตุขนเจียมเหลานี้ ขอรับ.
ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส ก็ทานนําขนเจียมเหลานี้มาจากที่ไกลเทาไรเลา?
ภิกษุรูปนัน้ ตอบวา เกินกวา ๓ โยชน ขอรับ.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดนําขนเจียมมาไกลเกิน ๓ โยชนเลา? แลวกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววาเธอนําขนเจียมมาไกล
เกิน ๓ โยชน จริงหรือ?
ภิกษุรูปนัน้ ทูลวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนเธอจึงไดนําขนเจียมมาไกลเกิน
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กวา ๓ โยชน การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยทีแ่ ท การกระทําของเธอนั่น เปนไป
เพื่อความไมเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่
เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุรูปนัน้ โดยอเนกปริยาย ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลายแลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๕.๖. อนึ่ง ขนเจียมเกิดขึ้นแกภิกษุผเู ดินทางไกล, ภิกษุตองการพึงรับได,
ครั้นรับแลว เมื่อคนถือไมมี พึงถือไปดวยมือของตนเองตลอดระยะทาง ๓ โยชนเปน
อยางมาก, ถาเธอถือเอาไปยิ่งกวานัน้ แมคนถือไมมี, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๙๘] บทวา ... แกภกิ ษุผูเดินทางไกล ไดแก ภิกษุเดินทาง.
บทวา ขนเจียมเกิดขึน้ คือ เกิดขึ้นแตสงฆก็ตาม แตคณะก็ตาม แตญาติก็ตาม แตมิตร
ก็ตาม แตที่บังสุกุลก็ตาม แตทรัพยของตนก็ตาม.
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บทวา ตองการ คือ เมื่อปรารถนา ก็พึงรับได.
คําวา ครั้นรับแลว ... พึงถือไปดวยมือของตนเอง ตลอดระยะทาง ๓ โยชนเปน
อยางมาก คือ นําไปดวยมือของตนเองได ชั่วระยะทาง ๓ โยชน เปนอยางไกล.
บทวา เมือ่ คนถือไมมี ความวา คนอืน่ คือ สตรี หรือบุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต
สักตนหนึ่ง เปนผูชวยถือไปไมมี.
คําวา ถาเธอถือเอาไปยิ่งกวานัน้ แมคนถือไมมี อธิบายวา เธอกาวเกิน ๓ โยชน
เทาแรก, ตองอาบัติทุกกฏ. เทาที่สอง ขนเจียมเหลานั้น, เปนนิสสัคคีย. เธอยืนอยูภ ายในระยะ
๓ โยชน โยนขนเจียมลงนอกระยะ ๓ โยชน, ก็เปนนิสสัคคีย. ซอนไวในยานพาหนะก็ตาม
ในหอถุงก็ตาม ของคนอื่น ซึ่งเขาไมรู ใหลวง ๓ โยชนไป, ก็เปนนิสสัคคีย. คือ เปนของ
จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมนัน้ อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจาใหลวงเลย ๓ โยชน เปนของจําจะสละ, ขาพเจา
สละขนเจียมเหลานี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของ
จําจะสละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆที่ถึงที่แลว, สงฆพึงให
ขนเจียมเหลานี้แกภิกษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:-
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ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจาใหลวง ๓ โยชน เปนของจําจะสละ, ขาพเจา
สละขนเจียมเหลานี้แกทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมีชื่อนี้. เปนของ
จําจะสละ, เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึง
ที่แลว, ทานทั้งหลายพึงใหขนเจียมเหลานีแ้ กภกิ ษุมีชื่อ.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจาใหลวงเลย ๓ โยชน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละ
ขนเจียมเหลานี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้นพึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมที่เสีย
สละใหดว ยคําวา ขาพเจาใหขนเจียมเหลานี้แกทาน ดังนี.้
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๙๙] เกิน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาเกิน เดินเลย ๓ โยชนไป, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
เกิน ๓ โยชน ภิกษุสงสัย เดินเลย ๓ โยชนไป, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย
เกิน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาหยอน เดินเลย ๓ โยชนไป, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ทุกกฏ
หยอน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาเกิน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
หยอน ๓ โยชน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
หยอน ๓ โยชน ภิกษุสําคัญวาหยอน ... ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๑๐๐] ภิกษุถือไปเพียงระยะ ๓ โยชน ๑, ภิกษุถือไปหยอนระยะ ๓ โยชน ๑, ภิกษุ
ถือไปก็ดี ถือกลับมาก็ดี เพียงระยะ ๓ โยชน ๑, ภิกษุถือไปเพียง ๓ โยชน แลวพักแรมเสีย
รุงขึ้นถือตอจากนั้นไปอีก ๑, ขนเจียมถูกโจรชิงไปแลว ภิกษุไดคนื มา ถือไปอีก ๑, ขนเจียม
ที่สละแลว ภิกษุไดคืนมา ถือไปอีก ๑, ภิกษุใหคนอื่นชวยถือไป ๑, ขนเจียมที่ทําเปนสิง่ ของ
แลวภิกษุถือไป ๑, ภิกษุวกิ ลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
___________
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๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๐๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร
กบิลพัสดุ แถบสักกชนบท. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียใชภิกษุณีซักบาง ยอมบาง สางบาง ซึ่ง
ขนเจียม, ภิกษุณีทั้งหลายมัวสาละวนซัก ยอม สาง ขนเจียมอยู จึงละเลยอุเทศ ปริปุจฉา
อธิศีล อธิจิต อธิปญญา.
ครั้งนั้นแล พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เสด็จเขาเฝาพระผูมีพระภาค ณ พุทธสํานัก. ครั้น
ถวายบังคมแลว ไดประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีผูประทับอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวา ดูกรพระโคตมี พวกภิกษุณยี ังเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูหรือ?
พระนางกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ความไมประมาทของพวกภิกษุณจี ักมีแตไหน, เพราะ
พระผูเปนเจาเหลาฉัพพัคคียใ ชภิกษุณีซกั บาง ยอมบาง สางบาง ซึ่งขนเจียม, ภิกษุณีทงั้ หลาย
มัวสาละวนซัก ยอม สาง ขนเจียมอยู จึงละเลยอุเทศ ปริปุจฉา อธิศีล อธิจิต อธิปญญา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี สมาทาน อาจหาญ ราเริง
ดวยธรรมีกถาแลว. พระนางถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ หลีกไปแลว.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกเธอ
ใชภิกษุณีซกั บาง ยอมบาง สางบาง ซึ่งขนเจียม จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พ. เขาเปนญาติของพวกเธอ หรือมิใชญาติ?
ฉ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ภิกษุผูมิใชญาติ ยอมไม
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รูการกระทําทีส่ มควรหรือไมสมควร, อาการที่นาเลื่อมใสหรือไมนาเลื่อมใส ของภิกษุณีผูมิใชญาติ,
เมื่อเปนเชนนัน้ พวกเธอยังใชภิกษุณีผูมิใชญาติ ใหซักบาง ยอมบาง สางบาง ซึ่งขนเจียมได,
การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยทีแ่ ท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพือ่ ความไม
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส และเพือ่ ความเปนอยางอื่นของชนบางพวกทีเ่ ลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ
เพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด ยังภิกษุณีผูมิใชญาติ ใหซักก็ดี ใหยอ มก็ดี ใหสางก็ดี
ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๐๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด, เปน
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม, นี้พระผูม ีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
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บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา. ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกษุ. ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
ผูเจริญ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา มีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ.
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอม
เพรียงกันอุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น
ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ, นี้ ชื่อวา
ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗
ชั่วอายุของบุรพชนก.
ที่ชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
ภิกษุสั่งวา จงซัก, ตองอาบัติทุกกฏ. ขนเจียมที่ซกั แลว เปนนิสสัคคีย.
ภิกษุสั่งวา จงยอม, ตองอาบัติทกุ กฏ. ขนเจียมทีย่ อมแลว เปนนิสสัคคีย.
ภิกษุสั่งวา จงสาง, ตองอาบัติทุกกฏ. ขนเจียมที่สางแลว เปนนิสสัคคีย คือ เปนของ
จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละขนเจียมนัน้ อยางนี้.
วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรปู นัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจา. ใชภิกษุณีผูมใิ ชญาติซักแลว เปน
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละขนเจียมเหลานีแ้ กสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:-
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของ
จําจะสละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงให
ขนเจียมเหลานี้แกภิกษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา :ทานเจาขา ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจา ใชภิกษุณีผูมใิ ชญาติซักแลว เปน
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละขนเจียมเหลานีแ้ กทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ขนเจียมเหลานี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจํา
จะสละ, เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว,
ทานทั้งหลายพึงใหขนเจียมเหลานี้แกภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน ขนเจียมเหลานี้ของขาพเจา ใชภกิ ษุณีผูมใิ ชญาติซักแลว เปนของจํา
จะสละ, ขาพเจาสละขนเจียมเหลานี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนขนเจียมที่เสีย
สละใหดว ยคําวา ขาพเจาใหขนเจียมเหลานี้แกทาน ดังนี.้
บทภาชนีย
สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๑
[๑๐๓] ภิกษุณีผูมใิ ชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.
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ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหซัก ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๒
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหยอม ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวามิใชญาติ จตุกกะ ๓
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ซึ่งขนเจียม. เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สงสัย จตุกกะ ๑
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
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ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหซัก ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สงสัย จตุกกะ ๒
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหยอม ใหสาง ใหซกั ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สงสัย จตุกกะ ๓
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ กับ
นิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๑
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ซึง่ ขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
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ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหซัก ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๒
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหสาง ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติ
ทุกกฏ กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหยอม ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
สําคัญวาเปนญาติ จตุกกะ ๓
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ซึ่งขนเจียม, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหซัก ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตองอาบัติทุกกฏ
กับนิสสัคคีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหสาง ใหซัก ใหยอม ซึ่งขนเจียม, ตอง
อาบัติทุกกฏ ๒ ตัว กับนิสสัคคีย.
ทุกกฏ
ภิกษุ ใชภิกษุณี ซักขนเจียมของภิกษุอื่น, ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุ ใชภิกษุณีผูอุปสมบทแตสงฆฝายเดียวซัก, ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๐๔] ภิกษุณีผูเปนญาติซักใหเอง ๑, ภิกษุณีผูมิใชญาติเปนผูชวยเหลือ ๑, ภิกษุไมได
บอกใชภกิ ษุณผี ูมิใชญาติซักใหเอง ๑, ภิกษุใชใหซักขนเจียมที่ทําเปนสิ่งของแลวแตยังไมไดใช ๑,
ใชสิกขมานาซัก ๑, ใชสามเณรีซัก ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
___________
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๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๑๐๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปน
กุลุปกะของสกุลหนึ่ง รับภัตตาหารอยูเปนประจํา ของเคีย้ วของฉันอันใดที่เกิดขึ้นในสกุลนั้น.
เขายอมแบงสวนไวถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร. เย็นวันหนึ่งในสกุลนั้นมีเนื้อเกิดขึ้น เขาจึง
แบงสวนเนื้อนั้นไวถวายทานพระอุปนันทศากยบุตร. เด็กของสกุลนั้นตื่นขึ้นในเวลาเชามืด รอง
ออนวอนวา จงใหเนื้อแกขาพเจา. บุรุษสามีจึงสั่งภรรยาวา จงใหสวนของพระแกเด็ก เราจัก
ซื้อของอื่นถวายทาน. ครั้นแลวเวลาเชาทานอุปนันทศากยบุตร นุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวร
เขาไปสูสกุลนั้น แลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย.
ทันใด บุรุษนั้นเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร กราบแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง,
ไดกราบเรียนวา ทานเจาขา เมื่อเย็นวานนี้มเี นื้อเกิดขึน้ , ผมไดเก็บไวถวายพระคุณเจาสวนหนึ่ง,
จากนั้นเด็กคนนี้ตื่นขึ้นแตเชามืดรองออนวอนวา จงใหเนือ้ แกขาพเจา ผมจึงไดใหเนื้อสวนของ
พระคุณเจาแกเด็ก, พระคุณเจาจะใหผมจัดหาอะไรมาถวายดวยทรัพยกหาปณะหนึ่ง ขอรับ.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรถามวา เธอบริจาคทรัพยกหาปณะหนึ่งแกเรา แลวหรือ?
บุ. ขอรับ ผมบริจาคแลว.
อุ. เธอจงใหกหาปณะนัน้ แหละแกเรา.
บุรุษนั้นไดถวายกหาปณะแกทานพระอุปนันทศากยบุตร ในทันใดนั้นเอง แลวเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ รับรูปยะเหมือนพวกเรา.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ บุรุษนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมกั นอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตรจึงไดรับรูปยะเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค.
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา
เธอรับรูปยะจริงหรือ?
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉนเธอจึงไดรบั รูปยะเลา? การกระ
ทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยทีแ่ ท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาค ทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดั่งนี้แลวตรัส
โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํา
นาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม
๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๓๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ใหรับก็ดี ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน
อันเขาเก็บไวให, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตรจบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๐๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม, นี้พระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถ
วาประพฤติภกิ ขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. ชือ่ วา ภิกษุ
โดยสมญา. ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ. ชื่อวา ภิกษุ
เพราะวาอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ.
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ, ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอันสงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ, นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ทอง ตรัสหมายทองคํา.
ที่ชื่อวา เงิน ไดแกกหาปณะ มาสกทีท่ ําดวยโลหะ มาสกที่ทําดวยไม มาสกที่ทําดวยครั่ง ซึ่งใชเปนมาตราสําหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได.
บทวา รับ คือรับเอง เปนนิสสัคคีย.
บทวา ใหรับ คือใหคนอืน่ รับแทน เปนนิสสัคคีย.
บทวา หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไวให ความวา หรือยินดี ทอง เงินที่เขาเก็บ
ไวใหดว ยบอกวา ของนี้จงเปนของพระคุณเจา ดังนี้เปนตน, เปนนิสสัคคียทองเงินที่เปนนิสสัคคีย
ตองเสียสละในทามกลางสงฆ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละรูปยะนั้น อยางนี้:-
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วิธีเสียสละรูปยะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา ขาพเจารับรูปยะไวแลว. ของนี้ของขาพเจา เปนของจําจะสละ, ขาพเจา
สละรูปยะนีแ้ กสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ, ถาคนผูทําการวัด
หรืออุบาสก เดินมาในสถานที่เสียสละนัน้ พึงบอกเขาวา ทานจงรูของสิ่งนี้, ถาเขาถามวา
จะใหผมนําของสิ่งนี้ไปหาอะไรมา อยาบอกวา จงนําของสิง่ นี้หรือของสิ่งนี้มา. ควรบอกแตของ
ที่เปนกัปปยะ เชน เนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออย, ถาเขานํารูปยะนัน้ ไปแลกของที่เปนกัปปยะ
มาถวาย เวนภิกษุผูรับรูปยะ, ภิกษุนอกนัน้ ฉันไดทุกรูป, ถาไดอยางนี้ นั่นเปนการดี; ถาไมได,
พึงบอกเขาวา โปรดชวยทิ้งของนี้, ถาเขาทิ้งให นัน่ เปนการดี; ถาเขาไมทิ้งให, พึงสมมติภิกษุ
ผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูทิ้งรูปยะ.
องค ๕ ของภิกษุผูทิ้งรูปยะ
องค ๕ นั้น คือ ๑ ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ, ๒ ไมถงึ ความลําเอียงเพราะ
เกลียดชัง, ๓ ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย ๔ ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว; และ ๕ รูจักวาทํา
อยางไรเปนอันทิ้งหรือไมเปนอันทิ้ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติภิกษุนั้น อยางนี้:วิธีสมมติภิกษุผูทิ้งรูปยะ
พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน, ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศ ใหสงฆทราบ
ดวยญัตติทตุ ิยกรรมวาจา วาดังนี้:คําสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงสมมติ
ภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ, การสมมติ
ภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ, ชอบแกทานผูใด; ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปนผูทิ้งรูปย ะแลว ชอบแกสงฆ. เหตุนนั้ จึงนิ่ง, ขาพเจา
ทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
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ภิกษุผูรับสมมติแลวนั้น พึงทิ้งอยาหมายที่ตก, ถาทิ้งหมายที่ตก, ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๐๗] รูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ รับรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
รูปยะ ภิกษุสงสัย รับรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
รูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ รับรูปย ะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ไมใชรูปย ะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปย ะ. ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชรูปย ะ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมใชรูปย ะ ภิกษุสําคัญวาไมใชรูปย ะ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๐๘] ทองเงินตกอยูภ ายในวัดก็ดี ภายในที่อยูกด็ ,ี ภิกษุหยิบยกเองก็ดี ใชใหหยิบยกก็ด,ี แลวเก็บไวดว ยตั้งใจวา เปนของผูใด, ผูนั้นจักนําไปดังนี้ ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
_______________
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๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๐๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของอนาถ
บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียถ ึงความซื้อขายดวยรูปยะ มีประการตางๆ ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึง
ไดถึงความซื้อขายดวยรูปยะมีประการตางๆ เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา?.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาผูที่เปนผู
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจ ึงไดถึงการซือ้ ขายดวยรูปยะมีประการตางๆ เลา? แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอถึงการซื้อ
ขายดวยรูปยะมีประการตางๆ จริงหรือ?.
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดถึงการซื้อ
ขายดวยรูปยะมีประการตางๆ เลา การกระทําของพวกเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยทีแ่ ท การกระทํา
ของพวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยาง
อื่นของชนบางพวกทีเ่ ลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยาย ดัง่ นี้แลว ตรัสโทษแหง
ความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสนั โดษ
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ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใดถึงความซื้อขายดวยรูปยะมีประการตางๆ, เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๑๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ ระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว.
ชื่อวา ภิกษุ โดยสมญา. ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภกิ ษุ.
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
เปนผูเจริญ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ.
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
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พรอมเพรียงกันอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีประการตางๆ คือ เปนรูปพรรณบาง ไมเปนรูปพรรณบาง เปนทั้งรูปพรรณ
และมิใชรูปพรรณบาง.
ที่ชื่อวา เปนทั้งรูปพรรณ ไดแกเครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับคอ เครื่องประดับมือ
เครื่องประดับเทา เครื่องประดับสะเอว.
ที่ชื่อวา ไมเปนรูปพรรณ คือที่เรียกกันวาเปนแทง.
ที่ชื่อวา เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ไดแกของ ๒ อยางนัน้ .
ที่ชื่อวา รูปยะ ไดแกทองคํา กหาปณะ มาสกที่ทําดวยโลหะ มาสกทีท่ ําดวยไม
มาสกที่ทําดวยครั่ง ซึ่งใชเปนมาตราสําหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันได.
บทวา ถึงความซื้อขาย คือ เอาของที่เปนรูปพรรณซื้อขายของที่เปนรูปพรรณ,
เปนนิสสัคคีย.
เอาของที่เปนรูปพรรณ ซื้อของที่ยังไมเปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.
เอาของที่เปนรูปพรรณ ซื้อของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.
เอาของที่ยังไมเปนรูปพรรณ ซื้อของที่เปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.
เอาของที่ยังไมเปนรูปพรรณ ซื้อของที่ยังไมเปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.
เอาของที่ยังไมเปนรูปพรรณ ซื้อของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ เปน
นิสสัคคีย.
เอาของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซื้อของที่เปนรูปพรรณ, เปนนิสสัคคีย.
เอาของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซื้อของที่มิใชรูปพรรณ. เปนนิสสัคคีย.
เอาของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรูปพรรณ ซื้อของที่เปนทั้งรูปพรรณและมิใชรปู พรรณ,
เปนนิสสัคคีย.
ของที่ซื้อขายดวยรูปยะ ซึ่งเปนนิสสัคคียนั้น, ตองเสียสละในทามกลางสงฆ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละของนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละของที่ซื้อขายดวยรูปยกะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:-
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ทานเจาขา ขาพเจาถึงความซื้อขายดวยรูปยะมีประการตางๆ, ของสิ่งนี้ของขาพเจา
เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละสิ่งของนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ. ถาคนทําการวัด
หรืออุบาสกเดินมาในสถานที่เสียสละนั่น, พึงบอกเขาวา ทานจงรูของสิ่งนี้ ถาเขาถามวา จะให
ผมนําสิ่งนี้ไปหาอะไรมาอยาบอกวา จงนําของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มา; ควรบอกแตของที่เปนกัปปยะ
เชนเนยใส น้ํามัน น้ําผึ้ง หรือน้ําออย. ถาเขานําของสิ่งนั้นไป แลกของ ที่เปนกัปปยะมาถวาย;
เวนภิกษุผูซื้อขายดวยรูปยะ ภิกษุนอกนัน้ ฉันไดทุกรูป. ถาไดอยางนี,้ นั่นเปนการดี; ถาไมได
พึงบอกเขาวา โปรดชวยทิ้งของสิ่งนี้, ถาเขาทิ้งให นัน่ เปนการดี; ถาเขาไมทิ้งให,
พึงสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูทิ้งรูปยะ.
องค ๕ ของภิกษุผูทิ้งรูปยะ
องค ๕ นั้น คือ ๑. ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ, ๒. ไมถงึ ความลําเอียง
เพราะความเกลียดชัง, ๓. ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย, ๔. ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว,
และ ๕. รูจักวาทําอยางไรเปนอันทิ้ง หรือไมเปนอันทิ้ง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติภิกษุนั้น อยางนี้:วิธีสมมติภิกษุผูทิ้งรูปยะ
พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน ครั้นแลวภิกษุผูฉลาด ผูส ามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ
ดวยญัตติทตุ ิยกรรมวาจา วาดังนี้:คําสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงสมมติ
ภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ, การสมมติ
ภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูทิ้งรูปยะ ชอบแกทานผูใ ด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด,
ทานผูนั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปนผูทิ้งรูปย ะแลว ชอบแกสงฆ. เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรง
ความนี้ไวดว ยอยางนี้.
ภิกษุผูรับสมมติแลวนั้น พึงทิ้งอยาหมายที่ตก, ถาทิ้งหมายที่ตก; ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๑๑] รูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ, ซื้อขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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รูปยะ ภิกษุสงสัย ซื้อขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
รูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ ซื้อขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
มิใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ ซือ้ ขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิใชรูปยะ ภิกษุสงสัย ซื้อขายรูปยะ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ ซือ้ ขายรูปยะ เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
มิใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวาเปนรูปยะ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชรูปยะ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชรูปยะ ภิกษุสําคัญวามิใชรูปยะ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๑๒] ภิกษุวกิ ลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
_______________
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๒. โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๑๑๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร เปนผูชาํ นาญ
ทําจีวรกรรม เธอเอาผาเกาๆ ทําผาสังฆาฏิ ยอมแตงดีแลวใชหม.
ขณะนัน้ แล ปริพาชกผูหนึ่งหมผามีราคามาก เขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรถึง
สํานัก. ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ผาสังฆาฏิผืนนี้ของทานงามแท
จงแลกกันกับผาของขาพเจาเถิด.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา ทานจงรูเอาเองเถิด.
ปริพาชกตอบสนองวา ขาพเจารู ขอรับ.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรตอบวา ตกลง ขอรับ แลวไดใหไป.
จึงปริพาชกนั้น ไดหมผาสังฆาฏิผืนนั้น ไปสูปริพาชการาม.
พวกปริพาชกพากันรุมถามปริพาชกผูนั้นวา สังฆาฏิผืนนี้ของทานชางงามจริง ทานได
มาแตไหน?.
ปริพาชกผูนั้นตอบวา ผมเอาผาของผมผืนนั้นแลกเปลี่ยนมา.
พวกปริพาชกกลาววา ผาสังฆาฏิของทานผืนนี้จกั อยูไ ดสักกีว่ ัน, ผาของทานผืนนัน้ แหละ
ดีกวา.
ปริพาชกผูนั้นเห็นจริงวา ปริพาชกทั้งหลายพูดถูกตอง. ผาสังฆาฏิของเราผืนนี้ จักอยู
ไดสักกีว่ ัน, ผาผืนนั้นของเราดีกวา แลวเขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตรถึงสํานัก. ครั้นแลว
ไดกลาวคํานี้กะทานพระอุปนันทศากยบุตรวา โปรดนําผาสังฆาฏิของทานไป โปรดคืนผาของ
ผมมา.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรพูดวา ขาพเจาไดบอกทานแลวมิใชหรือวา จงรูเอาเองเถิด
ขาพเจาจักไมคืนให.
ปริพาชกนั้น จึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาขึ้นในทันใดนัน้ แลวา ธรรมดาคฤหัสถก็ยัง
คืนใหแกคฤหัสถผูเดือดรอน, ก็นี่บรรพชิตจักไมคืนใหแกบรรพชิตดวยกันเทียวหรือ?.
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ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ปริพาชกเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู, บรรดาผูที่เปนผู
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดถึงการแลกเปลี่ยนกับปริพาชกเลา? แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาววาเธอ
ถึงการแลกเปลี่ยนกับปริพาชก จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอจึงไดถึงการแลกเปลี่ยนกับ
ปริพาชกเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยทีแ่ ท การกระทําของเธอนั่น เปนไป
เพื่อความไมเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่
เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสม
แกเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแกสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
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บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหง
พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๓๘. ๑๐. อนึ่ง ... ภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการตางๆ, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
__________________
สิกขาบทวิภังค
[๑๑๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ ระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วาภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบท
แลวดวยไตรสรณคมน. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูเจริญ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา
มีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระเสขะ. ชือ่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
พระอเสขะ. ชือ่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํ เริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคใน
อรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีประการตางๆ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร
อันเปนปจจัยของภิกษุไข โดยที่สุด แมกอนฝุน ไมชําระฟน ดวยชายผา.
บทวา ถึงการแลกเปลี่ยน คือ ภิกษุพูดเปนเชิงบังคับวา จงใหของสิ่งนี้ดวยของ
สิ่งนี้ จงนําของสิ่งนี้มาดวยของสิ่งนี้ จงแลกเปลี่ยนของสิง่ นี้ดวยของสิ่งนี้ จงจายของสิ่งนี้ดวย
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ของสิ่งนี้ ดังนี้เปนตน, ตองอาบัติทุกกฏ. ในเวลาที่แลกแลว คือของๆ ตนไปอยูในมือของ
คนอื่น และเปลี่ยนแลว คือของๆ คนอื่นมาอยูในมือของตน, เปนนิสสัคคีย คือ เปนของ
จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละของสิ่งนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ขาพเจาไดถงึ การแลกเปลีย่ นมีประการตางๆ. ของสิ่งนี้ของ
ขาพเจาเปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละของสิ่งนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนของที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ของสิ่งนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ,
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงใหของสิ่งนี้แกภิกษุ
มีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา ขาพเจาไดถงึ การแลกเปลีย่ นมีประการตางๆ. ของสิ่งนี้ของ
ขาพเจาเปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละของสิ่งนี้แกทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนของที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ของสิ่งนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้เปนของจําจะสละ,
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทาน
ทั้งหลายพึงใหของสิ่งนี้แกภกิ ษุมีชื่อนี้.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 122
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน ขาพเจาไดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการตางๆ. ของสิ่งนี้ของขาพเจาเปน
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละของสิ่งนี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนของที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหของสิ่งนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๑๕] แลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาแลกเปลี่ยน, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
แลกเปลี่ยน ภิกษุสงสัย, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
แลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาไมไดแลกเปลี่ยน, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ไมไดแลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาแลกเปลี่ยน, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมไดแลกเปลี่ยน ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมไดแลกเปลี่ยน ภิกษุสําคัญวาไมไดแลกเปลี่ยน, ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๑๖] ภิกษุถามราคา ๑, ภิกษุบอกแกกัปปยการกวา ของสิ่งนี้ของเรามีอยู แตเรา
ตองการของสิ่งนี้และของสิ่งนี้ ดังนี้ ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตอง
อาบัติแล.
โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๒ จบ.
___________
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หัวขอประจําเรื่อง
๑. โกสิยสิกขาบท
วาดวยการทําสันถัตเจือดวยไหม
๒. สุทธกาฬกสิกขาบท
วาดวยการทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน
๓. เทฺวภาคสิกขาบท
วาดวยการทําสันถัตแหงขนเจียมดําลวน ๒ สวน
๔. ฉัพพัสสสิกขาบท
วาดวยการทําทรงสันถัตไวใหได ๖ ฝน
๕. นิสีทนสันถตสิกขาบท
วาดวยการทําสันถัตสําหรับนั่ง
๖. เอฬกโลมสิกขาบท
วาดวยการรับขนเจียม
๗. เอฬกโลมโธวาปนสิกขาบท วาดวยการซักขนเจียม
๘. รูปยอุคคหสิกขาบท
วาดวยการรับทองเงิน
๙. รูปยสโวหารสิกขาบท
วาดวยการซื้อขายดวยรูปยะ มีประการตางๆ
๑๐. กยวิกยสิกขาบท
วาดวยการแลกเปลี่ยนมีประการตางๆ
___________
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นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๓
๓. ปตตวรรคสิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๑๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียสั่งสมบาตรไวเปนอันมาก
ชาวบานพากันเที่ยวชมวิหาร เห็นแลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร จึงไดสั่งสมบาตรไวเปนอันมาก ทานจักทําการขายบาตร หรือจักตั้งรานขาย
ภาชนะดินเผา.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผู
มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย จึงไดทรงอติเรกบาตรเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
ทรงอติเรกบาตร จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอจึงไดทรง
อติเรกบาตรเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยทีแ่ ท การกระทําของพวกเธอนั่น เปน
ไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของคนบางพวก
ที่เลื่อมใสแลว.
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสม
แกเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท แกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๔๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด ทรงอติเรกบาตร, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
__________________
พระอนุบัญญัติ
เรื่องพระอานนท
[๑๑๘] ก็โดยสมัยนัน้ แล อติเรกบาตรเกิดขึ้นแกทานพระอานนทมอี ยู และทาน
ประสงคจะถวายบาตรนั้นแกทานพระสารีบุตร, แตทานพระสารีบุตรอยูถึงเมืองสาเกต. ทานพระอานนทจึงมีความปริวิตกวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงทรงอติเรกบาตร
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ก็นี่อติเรกบาตรบังเกิดแกเรา และเราก็ใครจะถวายแกทานพระสารีบุตร, แตทานอยูถึงเมืองสาเกต.
เราจะพึงปฏิบตั ิอยางไรหนอ? ครั้นแลวทานพระอานนท ไดกราบทูลเรือ่ งนั้นแดพระผูมีพระภาค.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอานนท ยังอีกนานเทาไร สารีบุตรจึงจะกลับมา?.
พระอานนทกราบทูลวา ทานจะกลับมาในวันที่ ๙ หรือ ๑๐ พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐ วัน เปนอยางยิ่ง, อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๔๐. ๑. ก. พึงทรงอติเรกบาตรไวได ๑๐ วัน เปนอยางยิ่ง, ภิกษุใหลวง
กําหนดนั้นไป, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ
เรื่องพระอานนท จบ.
___________
สิกขาบทวิภังค
[๑๑๙] บทวา ๑๐ วันเปนอยางยิ่ง คือ ทรงไวได ๑๐ วัน เปนอยางมาก.
ที่ชื่อวา อติเรกบาตร ไดแก บาตรที่ยังไมไดอธิษฐาน ยังไมไดวกิ ปั .
ที่ชื่อวา บาตร มี ๒ อยาง คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑.
ขนาดของบาตร
บาตรมี ๓ ขนาด คือ บาตรขนาดใหญ ๑ บาตรขนาดกลาง ๑ บาตรขนาดเล็ก ๑.
บาตรขนาดใหญ จุขาวสุกแหงขาวสารกึ่งอาฬหก ของเคี้ยวเทาสวนที่ ๔ กับขาวพอ
สมควรแกขาวสุกนั้น.
บาตรขนาดกลาง จุขาวสุกแหงขาวสาร ๑ นาฬี ของเคี้ยวเทาสวนที่ ๔ กับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น.
บาตรขนาดเล็ก จุขาวสุกแหงขาวสาร ๑ ปตถะ ของเคี้ยวเทาสวนที่ ๔ กับขาวพอสมควรแกขาวสุกนั้น.
ใหญกวานั้นเปนบาตรที่ใชไมได เล็กกวานัน้ เปนบาตรที่ใชไมได.
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[๑๒๐] คําวา ใหลว งกําหนดนัน้ ไป เปนนิสสัคคีย ความวา เมื่ออรุณที่ ๑๑ ขึ้นมา
บาตรนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละบาตรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
[๑๒๑] ภิกษุรูปนั้น พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:ทานเจาขา บาตรใบนี้ของขาพเจาลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละบาตร
ใบนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. บาตรใบนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะ
สละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงใหบาตร
ใบนี้แกภกิ ษุมชี ื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
[๑๒๒] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุ
ผูแกพรรษากวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:ทานเจาขา บาตรใบนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําสละ, ขาพเจาสละบาตร
ใบนี้แกทานทัง้ หลาย.
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. บาตรใบนี้ของภิกษุมชี ื่อนี้ เปนของจําจะสละ,
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว, ทานทั้งหลายพึงใหบาตรใบนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
[๑๒๓] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาภิกษุรปู หนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยง
ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
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ทาน บาตรใบนี้ของขาพเจา ลวง ๑๐ วัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละบาตรใบนี้
แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนบาตรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหบาตรใบนี้แกทาน ดัง่ นี้.ฯ
บทภาชนีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๒๔] บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสาํ คัญวาลวงแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสงสัย, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรลวง ๑๐ วันแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมไดวกิ ัป ภิกษุสําคัญวาวิกัปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมไดสละ ภิกษุสําคัญวาสละแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมฉิบหาย ภิกษุสําคัญวาฉิบหายแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมแตก ภิกษุสําคัญวาแตกแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
[๑๒๕] บาตรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดเสียสละ บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ.
บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวาลวงแลว บริโภค, ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสงสัย บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
บาตรยังไมลวง ๑๐ วัน ภิกษุสําคัญวายังไมลวง บริโภค, ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๒๖] ภิกษุอธิษฐาน ๑, ภิกษุวิกัปไว ๑, ภิกษุสละใหไป ๑, บาตรหายไป ๑, บาตร
ฉิบหาย ๑, บาตรแตก ๑, โจรชิงเอาไป ๑, ภิกษุถือวิสาสะ ๑, ในภาย ๑๐ วัน ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล
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เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๒๗] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระฉัพพัคคีย ไมใหคืนบาตรที่เสียสละ. ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บาตรที่ภิกษุ
เสียสละแลว สงฆ คณะ หรือบุคคล จะไมคืนใหไมได, ภิกษุรูปใดไมคืนให,
ตองอาบัติทุกกฏ.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
________________
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๓. ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๑๒๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนครกบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งนั้น นายชางหมอผูหนึ่งปวารณาภิกษุทั้งหลายไววา พระคุณเจา
เหลาใดตองการบาตร กระผมจักรถวายบาตรแกพระคุณเจาเหลานั้น.
สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาเปนอันมาก. ภิกษุที่มีบาตรขนาด
เล็ก ยอมขอบาตรขนาดใหญ, ภิกษุที่มีบาตรขนาดใหญ ยอมขอบาตรขนาดเล็ก. จึงนายชางหมอนั้น มัวทําบาตรเปนอันมากถวายภิกษุทั้งหลายอยูไมสามารถจะทําของสําหรับขายอยางอื่นได,
แมตนเองก็ไมพอครองชีพ, แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก.
ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึง
ไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามากมายเลา? นายชางหมอผูนี้มัวทําบาตรเปนอันมากมาถวาย
พระสมณะเหลานี้อยู จึงไมสามารถจะทําของสําหรับขายอยางอื่นได, แมตนเองก็ไมพอครองชีพ,
แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้นเพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน ภิกษุทั้งหลายจึงไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุทั้งหลาย
ไมรูจักประมาณขอบาตรเขามาไวมากมาย จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานี้นั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกจิ ของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภิกษุ
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โมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดไมรูจกั ประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? การกระทําของภิกษุ
โมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยที่แท การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลานั้นนัน่ เปนไปเพื่อ
ความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงหามขอบาตร
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้น โดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แก
ภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมควรขอบาตร, ภิกษุใดขอ, ตองอาบัติทุกกฏ.
[๑๒๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล บาตรของภิกษุรูปหนึ่งแตก. ภิกษุนนั้ รังเกียจวา การขอบาตร
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติหามแลว จึงไมขอบาตรเขาเที่ยวรับบิณฑบาตดวยมือทั้งสอง. ชาวบาน
พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดเทีย่ วรับ
บิณฑบาตดวยมือทั้งสอง เหมือนพวกเดียรถียเลา?.
ภิกษุทั้งหลาย ไดยนิ ชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียนโพนทะนาอยู, จึงกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหขอบาตร
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูมี
บาตรหายหรือมีบาตรแตก ขอบาตรเขาได.ฯ
[๑๓๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภิกษุ
ผูมีบาตรหายหรือมีบาตรแตก ขอบาตรเขาได, แมพวกเธอมีบาตรแตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียง
เล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็กนอย ก็ไมรูจักประมาณ, ขอบาตรเขามาไว
เปนอันมาก.
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คราวนั้น นายชางหมอผูน ั้นมัวทําบาตรเปนอันมากถวายแกภิกษุทั้งหลายอยูอยางนั้น ไม
สามารถจะทําของสําหรับขายอยางอื่นได, แมตนเองก็ไมพอครองชีพ, แมบุตรภรรยาของเขาก็
ลําบาก. ชาวบานพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาดุจกอนนั้นวา ไฉน พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรจึงไดไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามามากมายเลา? นายชางหมอผูนี้มัวทําบาตรเปน
อันมากถวายพระสมณะเหลานี้อยู จึงไมสามารถจะทําของสําหรับขายอยางอื่นได แมตนเองก็ไม
พอครองชีพ, แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขาบท ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียแมมีบาตรแตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอย
ขีดเพียงเล็กนอย จึงไมไดรูจกั ประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอมี
บาตรแตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็กนอย ก็
ไมรูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมาก จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอแมมีบาตร
แตกเพียงเล็กนอย ทะลุเพียงเล็กนอย กะเทาะเพียงเล็กนอย มีรอยขีดเพียงเล็กนอย จึงไดไม
รูจักประมาณ ขอบาตรเขามาไวเปนอันมากเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว. โดยทีแ่ ท
การกระทําของพวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความ
เปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคีย โดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
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คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๔๑. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด มีบาตรมีแผลหยอนหา ใหจา ยบาตรใหมอนื่ , เปน
นิสสัคคิยปาจิตตีย. ภิกษุนนั้ พึงสละบาตรใบนั้นในภิกษุบริษัท; บาตรใบสุดแหงภิกษุ
บริษัทนั้น, พึงมอบใหแกภกิ ษุนั้นสั่งวา ภิกษุ นี้บาตรของทาน พึงทรงไวกวาจะแตก;
นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.ฯ
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๓๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติ
อยางใด มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด
เปนเถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นีพ้ ระผูมีพระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา. ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกษุ. ชื่อวา
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ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผู
เจริญ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ. ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนพระอเสขะ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํ เริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
พรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บาตรที่ชื่อวา มีแผลหยอนหา คือ ไมมีแผล มี ๑ แผล มี ๒ แผล มี ๓ แผล หรือ
มี ๔ แผล.
บาตรที่ชื่อวา ไมมีแผล ไดแกบาตรที่มีรอยราวยาวไมถึงสององคุลี.
บาตรที่ชื่อวา มีแผล ไดแกบาตรที่มีรอยราวยาวถึงสององคุลี.
บาตรที่ชื่อวา ใหม ตรัสหมายถึงบาตรที่ขอเขามา.
บทวา ใหจาย คือ ขอเขา เปนทุกกฏในประโยคที่ขอ, เปนนิสสัคคียด วยไดบาตรมา,
จําตองเสียสละในทามกลางสงฆ.
ภิกษุทกุ รูปพึงถือบาตรที่อธิษฐานแลวไปประชุม อยาอธิษฐานบาตรเลวดวยหมายจะได
บาตรที่มีราคามาก, ถาอธิษฐานบาตรเลว ดวยหมายจะไดบาตรที่มีราคามาก, ตองอาบัติทุกกฏ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละบาตรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละบาตร
[๑๓๒] ภิกษุรูปนั้นพึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:ทานเจาขา บาตรใบนี้ ขาพเจามีบาตรมีแผลหยอนหา ใหจายมาแลวเปน
ของจําจะสละ, ขาพเจาสละบาตรใบนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผฉู ลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ. สงฆพึงสมมติ
ภิกษุผูประกอบดวยองค ๕ ใหเปนผูเปลี่ยนบาตร.
องค ๕ ของภิกษุผูเปลี่ยนบาตร
องค ๕ นั้น คือ ๑ ไมถึงความลําเอียงเพราะความชอบพอ, ๒ ไมถงึ ความลําเอียง
เพราะเกลียดชัง, ๓ ไมถึงความลําเอียงเพราะงมงาย, ๔ ไมถึงความลําเอียงเพราะกลัว; และ ๕
รูจักวาทําอยางไร เปนอันเปลีย่ นหรือไมเปนอันเปลี่ยน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติภิกษุผูเปลีย่ นบาตรนั้น อยางนี้:-
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วิธีสมมติภิกษุผูเปลี่ยนบาตร
พึงขอภิกษุใหรับตกลงกอน ครั้นแลว ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆ
ทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:คําสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึง
สมมติภิกษุมีชอื่ นี้ใหเปนผูเปลี่ยนบาตร, นี้เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้ใหเปนผูเปลี่ยนบาตร.
การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูเปลี่ยนบาตร ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้สงฆสมมติใหเปนผูเปลี่ยนบาตรแลว, ชอบแกสงฆ. เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
ภิกษุผูรับสมมติแลวนั้น พึงใหเปลีย่ นบาตร พึงกราบเรียนพระเถระวา ทานเจาขา ขอพระเถระจงเปลี่ยนบาตร. ถาพระเถระเปลี่ยน, พึงถวายบาตรพระเถระใหพระทุตยิ เถระเปลี่ยน
อันภิกษุจะไมเปลี่ยน เพราะความสงสารภิกษุนั้นไมได. ภิกษุใดไมยอมเปลี่ยน, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมพึงใหภิกษุผูไมมีบาตรเปลี่ยน, พึงใหเปลี่ยนเลื่อนลงมาโดยอุบายนี้แลตลอดถึงพระสังฆนวกะ.
ก็แลบาตรใดเปนใบสุดทายแหงภิกษุบริษทั นั้น, พึงมอบบาตรนั้น แกภกิ ษุผูตองอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียนนั้ ดวยสั่งกําชับวา ดูกรภิกษุ นี้บาตรของเธอ, พึงใชไปกวาจะแตก ดังนี;้ ภิกษุนั้น
อยาเก็บบาตรใบนั้นไวในที่อนั ไมควร, อยาใชโดยอาการอันไมควร, อยาทอดธุระวาบาตรใบนี้จะ
เปนอยางไรก็ตาม คือ จะหายก็ชาง จะฉิบหายก็ชาง จะแตกก็ชาง, ถาเก็บไวในที่ๆ ไมควรก็ด,ี
ใชอยางที่เขาไมใชกันก็ด,ี ปลอยทิ้งเสียก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น คือ นี้เปนความถูกยิ่งในเรื่องนั้น.
บทภาชนีย
บาตรไมมีแผล
[๑๓๓] ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
บาตรมีแผล ๑ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บาตรมีแผล ๒ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บาตรมีแผล ๓ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บาตรมีแผล ๔ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล
[๑๓๔] ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล
[๑๓๕] ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่ไมมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล
[๑๓๖] ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
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ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรไมมีทาจะมีแผล ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๑ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๒ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๓ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่ไมมีทาจะมีแผล, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๑ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๒ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๓ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุมีบาตรมีทาจะมีแผล ๔ แหง ขอบาตรที่มีทาจะมีแผล ๔ แหง, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๑๓๗] ภิกษุมีบาตรหาย ๑, ภิกษุมีบาตรแตก ๑, ภิกษุขอตอญาติ ๑, ภิกษุขอตอคน
ปวารณา ๑, ภิกษุขอเพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑, ภิกษุจา ยมาดวยทรัพยของตน ๑, ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.ฯ
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
___________
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๓. ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ
[๑๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระปลินทวัจฉะกําลังใหคนชําระ
เงื้อมเขาในเขตพระนครราชคฤห ประสงคจะทําเปนสถานที่เรน.
ขณะนัน้ พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึง
สํานัก. ทรงอภิวาทแลวประทับเหนือพระราชอาสนอันควรสวนขางหนึ่ง, ไดตรัสถามทานพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา พระเถระกําลังใหเขาทําอะไรอยู?
ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา อาตมภาพกําลังใหเขาชําระเงือ้ มเขา ประสงคจะทํา
เปนสถานที่เรน ขอถวายพระพร.
พิ. พระคุณเจาจะตองการคนทําการวัดบางไหม.
ป. ขอถวายพระพร คนทําการวัด พระผูมีพระภาคยังไมทรงอนุญาต.
พิ. ถาเชนนั้น โปรดทูลถามพระผูมีพระภาค แลวบอกใหขาพเจาทราบ.
ทานพระปลินทวัจฉะทูลสนองพระบรมราชโองการวา ได ขอถวายพระพร แลวชี้แจง
ใหพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ทรงสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว.
ลําดับนั้นแล พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ อันทานพระปลินทวัจฉะชี้แจงใหทรง
สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว, เสด็จลุกจากพระราชอาสน ทรงอภิวาททานพระ
ปลินทวัจฉะ ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.
หลังจากนั้น ทานพระปลินทวัจฉะสงสมณทูตไปในสํานักพระผูม ีพระภาคกราบทูลวา
พระพุทธเจาขา พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ มีพระราชประสงคจะทรงถวายคนทําการวัด,
ขาพระพุทธเจาจะพึงปฏิบัตอิ ยางไร? พระพุทธเจาขา.
ทรงอนุญาตใหมีคนทําการวัด
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ , ทรงกระทําธรรมีกถา, แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราอนุญาตใหมีคนทําการวัด.
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พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะถึงสํานักเปนคํา
รบสอง, ทรงอภิวาทแลว ประทับนั่งเหนือพระอาสนอันควรสวนขางหนึ่ง, แลวตรัสถาม
ทานพระปลินทวัจฉะวา ขาแตพระคุณเจา คนทําการวัด พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตแลวหรือ?
ทานพระปลินทวัจฉะถวายพระพรวา ขอถวายพระพร ทรงอนุญาตแลว.
พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ทรงรับปฏิญาณถวายคนทําการวัดแกทานพระปลินทวัจฉะวา ถาเชนนั้น ขาพเจาจักถวายคนทําการวัดแกพระคุณเจาดังนี้แลวทรงลืมเสีย. ตอนานมา
ทรงระลึกได จึงตรัสถามมหาอํามาตยผูสําเร็จราชกิจทั้งปวงผูหนึ่งวา พนาย คนทําการวัดที่เราไดรบั
ปฏิญาณจะถวายแกพระคุณเจานั้น เราไดถวายไปแลวหรือ?
มหาอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ ยังไมไดพระราชทาน พระพุทธเจาขา.
พระราชาตรัสถามวา จากวันนั้นมา นานกี่ราตรีแลว พนาย.
ทานมหาอํามาตยนับราตรีแลวกราบทูลในทันใดนั้นแลวา ขอเดชะ ๕๐๐ ราตรี พระพุทธเจาขา.
พระราชารับสั่งวา พนาย ถาเชนนั้นจงถวายทานไป ๕๐๐ คน.
ทานมหาอํามาตยรับสนองพระบรมราชโองการวา พระพุทธเจาขา แลวไดจัดคนทําการ
วัดไปถวายทานพระปลินทวัจฉะ ๕๐๐ คน. หมูบานของคนทําการวัดพวกนั้น ไดตั้งอยูแ ผนกหนึ่ง.
คนทั้งหลายเรียกตําบลบานนั้นวา ตําบลบานอารามิกบาง ตําบลบานปลินทวัจฉะบาง.
[๑๓๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล ทานพระปลินทวัจฉะ ไดเปนพระกุลุปกะในหมูบานตําบลนั้น.
ครั้นเชาวันหนึง่ ทานครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังตําบลบานปลินทวัจฉะ.
สมัยนั้น ในตําบลบานนั้นมีมหรสพ. พวกเด็กๆ ตกแตงกายประดับดอกไม เลนมหรสพอยู.
พอดีทานพระปลินทวัจฉะเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกปลินทวัจฉะ ไดเขาไปถึงเรือนคนทําการ
วัดผูหนึง่ . ครั้นแลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย.
ขณะนัน้ ธิดาของสตรีผูทําการวัดนั้น เห็นเด็กๆ พวกอื่นตกแตงกายประดับดอกไม
แลวรองออนวา จงใหดอกไมแกขาพเจา, จงใหเครื่องตกแตงกายแกขาพเจา.
ทานพระปลินทวัจฉะจึงถามสตรีผูทําการวัดคนนั้นวา เด็กหญิงคนนี้รองออนอยากได
อะไร?
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นางกราบเรียนวา ทานเจาขา เด็กหญิงคนนี้เห็นเด็กๆ พวกอื่นเขาตกแตงกายประดับ
ดอกไม จึงรองออนขอวา จงใหดอกไมแกขาพเจา, จงใหเครื่องตกแตงกายแกขาพเจา, ดิฉัน
บอกวา เราเปนคนจน จะไดดอกไมมาจากไหน, จะไดเครื่องแตงกายมาจากไหน.
ขณะนัน้ ทานพระปลินทวัจฉะหยิบหมวกฟางใบหนึ่งสงใหแลวกลาววา เจาจงสวมหมวกฟางนี้ลงที่ศีรษะเด็กหญิงนั้น. ทันใดนางไดรับหมวดฟางนั้นสวมลงที่ศีรษะเด็กหญิงนั้น.
หมวกฟางนั้นไดกลายเปนระเบียบดอกไมทองคํา งดงามนาดู นาชม, ระเบียบดอกไมทองคํา
เชนนั้น แมในพระราชสถานก็ไมมี.
ชาวบานกราบทูลแดพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐวา ขอเดชะ ระเบียบดอกไมทองคํา
ที่เรือนของคนทําการวัดชื่อโนน งดงาม นาดู นาชม, แมในพระราชสถานก็ไมมี. เขาเปนคน
เข็ญใจจะไดมาแตไหน, เปนตองไดมาดวยโจรกรรมเปนแนนอน.
ทาวเธอจึงรับสั่งใหจองจําตระกูลคนทําการวัดนั้น.
ครั้นเชาวันที่ ๒ ทานพระปลินทวัจฉะครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาต
ถึงตําบลบานปลินทวัจฉะ เมื่อเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับตรอกในบานปลินทวัจฉะ ไดเดินผานไป
ทางเรือนคนทําการวัดผูนนั้ . ครั้นแลวไดถามคนที่เขาคุนกันวา ตระกูลคนทําการวัดนี้ไปไหนเสีย?.
คนพวกนั้นกราบเรียนวา เขาถูกจองจําเพราะเรื่องระเบียบดอกไมทองคํานั้น เจาขา.
ทันใดนัน้ แล ทานพระปลินทวัจฉะไดเขาไปสูพระราชนิเวศนนั่งเหนืออาสนะทีเ่ ขาจัดถวาย.
ขณะนัน้ พระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ เสด็จเขาไปหาทานพระปลินทวัจฉะ, ทรง
อภิวาทแลว ประทับนั่งเหนือพระราชอาสน อันควรสวนขางหนึ่ง.
ทานพระปลินทวัจฉะไดทูลถามพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ ผูประทับนั่งเรียบรอย
แลวดังนีว้ า ขอถวายพระพร ตระกูลคนทําวัดถูกรับสั่งใหจองจําดวยเรือ่ งอะไร?
พระเจาพิมพิสารตรัสวา ขาแตพระคุณเจา เพราะทีเ่ รือนของเขามีระเบียบดอกไมทองคํา
อยางงดงาม นาดู นาชม, แมที่ในวังก็ยังไมมี, เขาเปนคนจนจะไดมาแตไหน, เปนตองไดมา
ดวยโจรกรรมเปนแนนอน.
ขณะนัน้ แล ทานพระปลินทวัจฉะไดอธิษฐานปราสาทของพระเจาพิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ จงเปนทอง, ปราสาทนั้นไดกลายเปนทองไปทั้งหมด. แลวไดถวายพระพรทูลถามวา
ขอถวายพระพร ก็นี่ทองมากมายเทานั้น มหาบพิตรไดมาแตไหน?.
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ขาพเจาทราบแลว, นี้เปนอิทธานุภาพของพระคุณเจา. พระเจาพิมพิสารตรัสดังนี้แลว
รับสั่งใหปลอยตระกูลคนทําการวัดนั้นพนพระราชอาญา.
[๑๔๐] ชาวบานทราบขาววา ทานพระปลินทวัจฉะแสดงอิทธิปาฏิหาริย ซึ่งเปนธรรม
อันยิ่งของมนุษยในบริษัทพรอมทั้งพระราชาตางพากันยินดีเลื่อมใสโดยยิ่ง, แลวไดนาํ เภสัชหา
คือเนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย มาถวายทานพระปลินทวัจฉะ. แมตามปกติทา น
ก็ไดเภสัชหาอยูเสมอ. ทานจึงแบงเภสัชที่ไดๆ มาถวายบริษัท แตบริษทั ของทานเปนผู
มักมาก เก็บเภสัชที่ไดๆ มาไวในกระถางบาง ในหมอน้ําบาง จนเต็ม แลวบรรจุลงในหมอ
กรองน้ําบาง ในถุงยามบาง แขวนไวที่หนาตาง เภสัชเหลานั้นก็เยิ้มซึม แมจําพวกหนูก็
เกลื่อนกลนไปทั่ววิหาร. ชาวบานที่เดินเทีย่ วชมไปตามวิหารพบเขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรเหลานี้ มีเรือนคลังในภายในเหมือนพระเจา
พิมพิสาร จอมพลมคธรัฐ.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนภิกษุทั้งหลายจึงพอใจในความมักมากเชนนี้เลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ , แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาภิกษุ
ทั้งหลายพอใจในความมักมากเชนนี้ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น จึงไดพอใจในความมักมากเชนนีเ้ ลา? การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว. โดยที่แท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
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ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนัน้ ที่เหมาะสม
แกเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๔๒. ๓. อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผูอาพาธ, คือ เนยใส เนยขน
น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย, ภิกษุรบั ประเคนของนั้นแลว พึงเก็บไวฉันไดเจ็ดวันเปน
อยางยิ่ง, ภิกษุใหลวงกําหนดนั้นไป เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. ฯ
เรื่องพระปลินทวัจฉเถระ จบ.
________________
สิกขาบทวิภังค
[๑๔๑] คําวา มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผูอาพาธ เปนตน มีอธิบายดังตอไปนี้:ที่ชื่อวา เนยใส ไดแก เนยใสที่ทําจากน้ํานมโคบาง, น้ํานมแพะบาง, น้ํานมกระบือ
บาง มังสะของสัตวเหลาใดเปนของควร, เนยใสที่ทําจากน้ํานมสัตวเหลานั้นก็ใชได.
ที่ชื่อวา เนยขน ไดแก เนยขนที่ทําจากน้ํานมสัตวเหลานั้นแล.
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ที่ชื่อวา น้าํ มัน ไดแกน้ํามันอันสกัดออกจากเมล็ดงาบาง, จากเมล็ดพันธุผักกาดบาง,
จากเมล็ดมะซางบาง, จากเมล็ดละหุงบาง, จากเปลวสัตวบาง.
ที่ชื่อวา น้าํ ผึ้ง ไดแกรสหวานทีแ่ มลงผึ้งทํา.
ที่ชื่อวา น้าํ ออย ไดแก รสหวานที่เกิดจากออย.
คําวา ภิกษุรับประเคนของนั้นแลว พึงเก็บไวฉนั ไดเจ็ดวันเปนอยางยิ่ง คือเก็บ
ไวฉันไดเจ็ดวันเปนอยางมาก.
คําวา ภิกษุใหลว งกําหนดนั้นไป เปนนิสสัคคีย ความวาเมื่ออรุณที่ ๘ ขึ้นมา
เภสัชนั้นเปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละเภสัชนัน้ อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา เภสัชนี้ของขาพเจาลวงเจ็ดวัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละเภสัชนี้
แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนเภสัช
ที่เสียสละใหดว ยญัตติกรรมวาจาวาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. เภสัชนี้ของภิกษุมชี ื่อนี้ เปนของจําจะสละ.
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหเภสัชนี้แกภกิ ษุ
มีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระโหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา เภสัชนี้ของขาพเจาลวงเจ็ดวัน เปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละเภสัชนี้แก
ทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนเภสัชที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจาวาดังนี้:-
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ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. เภสัชนีข้ องภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ.
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว. ทาน
ทั้งหลายพึงใหเภสัชนี้แกภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน เภสัชนี้ของขาพเจา ลวงเจ็ดวันเปนของจําจะสละ, ขาพเจาสละเภสัชนีแ้ กทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนเภสัชที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหเภสัชนี้แกทานดังนี้.
บทภาชนีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๔๒] เภสัชลวงเจ็ดวันแลว ภิกษุสําคัญวาลวงแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัต-ิ
ปาจิตตีย.
เภสัชลวงเจ็ดวันแลว ภิกษุสงสัย, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เภสัชลวงเจ็ดวันแลว ภิกษุสําคัญวายังไมลวง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เภสัชยังไมไดผูกใจ ภิกษุสําคัญวาผูกใจแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เภสัชยังไมไดแจกจายใหไป ภิกษุสําคัญวาแจกจายไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
เภสัชยังไมสูญหายไป ภิกษุสําคัญวาสูญหายไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
เภสัชยังไมเสีย ภิกษุสําคัญวาเสียแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เภสัชยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เภสัชยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
[๑๔๓] เภสัชที่เสียสละแลว ภิกษุนั้นไดคืนมา ไมพงึ ใชดวยกิจที่เกี่ยวกับกาย และ
ไมควรฉัน, พึงนอมเขาไปในการตามประทีป หรือในการผสมสี. ภิกษุอื่นจะใชดว ยกิจที่เกี่ยวกับ
กายไดอยู, แตไมควรฉัน.
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ทุกกฏ
เภสัชยังไมลวงเจ็ดวัน ภิกษุสําคัญวาลวงแลว ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
เภสัชยังไมลวงเจ็ดวัน ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
เภสัชยังไมลวงเจ็ดวัน ภิกษุสําคัญวายังไมลวงเจ็ดวัน ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๔๔] ภิกษุผูกใจไววาจะไมบริโภค ๑ ภิกษุแจกจายใหไป ๑, เภสัชนั้นสูญหาย ๑
เภสัชนั้นเสีย ๑ เภสัชนั้นถูกไฟไหม ๑ เภสัชนั้นถูกโจรชิงไป ๑ ภิกษุถอื วิสาสะ ๑ ในภาย
ในเจ็ดวัน ภิกษุใหแกอนุปสัมบันดวยจิตคิดสละแลว ทิ้งแลว ปลอยแลว ไมหว งใย กลับได
ฉันได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
___________
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๓. ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๔๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝน
แกภกิ ษุทั้งหลายแลว. พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแลว จึง
แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง, ครั้นผาอาบน้ําฝนเกาแลว
ก็เปลือยกายอาบน้ําฝน.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย จึงไดแสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝนเสีย
กอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง, เมื่อผาอาบน้ําฝนเกาแลว จึงไดเปลือยกายอาบน้ําฝนเลา?
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ , แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง, เมื่อผาอาบน้ําฝนเกาแลว
เปลือยกายอาบน้ําฝน จริงหรือ?.
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั้น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉนพวกเธอจึงได
แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนเสียกอนบาง ทําแลวนุงเสียกอนบาง เมื่อผาอาบน้ําฝนเกาแลว จึงได
เปลือยกายอาบน้ําฝนเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว, โดยที่แท การกระทําของ
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พวกเธอนัน่ เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่น
ของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน, ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระ
สัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๔๓. ๔. ภิกษุรวู า ฤดูรอ นยังเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหาจีวรคือผาอาบ
น้ําฝนได, รูวา ฤดูรอนยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงทํานุงได, ถาเธอรูวา ฤดูรอนเหลือ
ล้ํากวา ๑ เดือน แสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝน. รูวา ฤดูรอนเหลือล้ํากวากึ่งเดือน
ทํานุง, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย. ฯ
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
____________
สิกขาบทวิภังค
[๑๔๖] คําวา ภิกษุรูวา ฤดูรอนยังเหลืออีก ๑ เดือน พึงแสวงหาจีวร คือผา
อาบน้ําฝนได นั้น อธิบายวา ภิกษุพึงเขาไปหาชาวบานบรรดาที่เคยถวายจีวร คือ ผาอาบ
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น้ําฝนมากอน แลวกลาวอยางนี้วา ถึงกาลแหงผาอาบน้ําฝนแลว, ถึงสมัยแหงผาอาบน้ําฝนแลว,
แมชาวบานเหลาอื่น ก็ถวายจีวรคือผาอาบน้ําฝน ดังนี,้ แตอยาพูดวา จงใหจีวรคือผาอาบน้ําฝน
แกอาตมา จงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝนมาใหอาตมา จงแลกเปลี่ยนจีวรคือผาอาบน้ําฝนมาใหอาตมา
จงจายจีวรคือผาอาบน้ําฝนมาใหอาตมา ดังนี้เปนตน.
คําวา รูวาฤดูรอนยังเหลืออีกกึ่งเดือน พึงทํานุงได นัน้ คือเมื่อฤดูรอนยังเหลือ
อยูกึ่งเดือน พึงทํานุงได.
คําวา ถาเธอรูวาฤดูรอนเหลือล้ํากวา ๑ เดือน นัน้ คือ เมื่อฤดูรอนยังเหลือเกิน
กวา ๑ เดือน แสวงหาจีวรคือผาจีวรอาบน้ําฝน, เปนนิสสัคคีย.
คําวา รูวาฤดูรอนเหลือล้ํากวากึ่งเดือน นั้น คือ เมื่อฤดูรอนยังเหลือเกินกวา
กึ่งเดือน ทํานุง, เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรคือผาอาบน้ําฝนนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาไดมาในฤดูรอน
ซึ่งยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ทํานุงในฤดูรอนซึ่งยังเหลืออยูเกินกวากึ่งเดือน เปนของ
จําจะสละ. ขาพเจาสละจีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรคือผาอาบ
น้ําฝนที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้
เปนของจําจะสละ เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว. สงฆ
พึงใหจวี รคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ แกภกิ ษุมชี ื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา :-
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ทานเจาขา จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาไดมาในฤดูรอน
ซึ่งยังเหลืออยูเกินกวา ๑ เดือน, ทํานุงในฤดูรอนซึ่งยังเหลืออยูเกินกวากึ่งเดือน เปน
ของจําจะสละ. ขาพเจาสละจีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้แกทา นทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรคือผาอาบ
น้ําฝนที่เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของภิกษุมชี ื่อนี้เปน
ของจําจะสละ. เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึง
ที่แลว. ทานทัง้ หลายพึงใหจวี รคือผาอาบน้ําฝนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้. ฯ
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน จีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้ของขาพเจา แสวงหาไดมาในฤดูรอนซึ่งยัง
เหลืออยูเกินกวาหนึ่งเดือน, ทํานุงในฤดูรอนซึ่งยังเหลืออยูเกินกวากึ่งเดือน, เปนของ
จําจะสละ. ขาพเจาสละจีวรคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรคือผาอาบ
น้ําฝนที่เสียสละใหดวยคําวา ขาพเจาใหจวี รคือผาอาบน้ําฝนผืนนี้แกทาน ดั่งนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย (แสวงหา)
[๑๔๗] ฤดูรอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน แสวงหาจีวรคือผาอาบ
น้ําฝน, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสงสัย แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝน, เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวา ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง แสวงหาจีวรคือผาอาบน้ําฝน,
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย (ทํานุง )
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวากึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน ทํานุง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวากึ่งเดือน ภิกษุสงสัย ทํานุง, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ฤดูรอนยังเหลือเกินกวากึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ทํานุง เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
เมื่อผาอาบน้ําฝนมี ภิกษุเปลือยกายอาบน้ําฝน, ตองอาบัติทุกกฏ.
ฤดูรอนยังเหลือไมถึง ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ฤดูรอนยังเหลือไมถึง ๑ เดือน ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ฤดูรอนยังเหลือไมถึง ๑ เดือน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ..., ไมตองอาบัติ.
ทุกกฏ
ฤดูรอนยังเหลือไมถึงกึง่ เดือน ภิกษุสาํ คัญวาเกิน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ฤดูรอนยังเหลือไมถึงกึง่ เดือน ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ฤดูรอนยังเหลือไมถึงกึง่ เดือน ภิกษุสาํ คัญวา ยังไมถงึ ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๔๘] ภิกษุรูวาฤดูรอนยังเหลืออีกหนึง่ เดือน แสวงหาจีวร คือผาอาบน้ําฝน ๑,
ภิกษุรวู าฤดูรอนยังเหลืออีกกึง่ เดือน ทํานุง ๑, ภิกษุรูวาฤดูรอนยังเหลือไมถึงหนึ่งเดือน แสวงหา
จีวรคือผาอาบน้ําฝน ๑, ภิกษุรูวาฤดูรอนยังเหลือไมถึงกึ่งเดือน ทํานุง ๑, เมื่อผาอาบน้ําฝน ภิกษุ
แสวงหาไดแลว ฝนแลง เมื่อผาอาบน้ําฝน ภิกษุทํานุงแลว ฝนแลง ซักเก็บไว ๑, ภิกษุนุง
ในสมัย ๑, ภิกษุมีจีวรถูกโจรชิงไป ๑, ภิกษุมีจีวรหายเสีย ๑, มีอันตราย ๑, ภิกษุวกิ ลจริต ๑,
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
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๓. ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๑๔๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวชวนภิกษุ
สัทธิวิหาริกของภิกษุผูเปนพี่นองกันวา อาวุโส จงมา เราจักพากันหลีกไปเที่ยวตามชนบท.
ภิกษุรูปนัน้ ตอบวา ผมไมไปขอรับ เพราะมีจีวรเกา.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาวขะยัน้ ขะยอวา ไปเถิด อาวุโส, ผมจักใหจวี รแกทาน
แลวไดใหจีวรภิกษุรูปนั้น.
ภิกษุรูปนัน้ ไดทราบขาววา พระผูมีพระภาคจักเสด็จเที่ยวจาริกไปตามชนบท จึงคิดวา
บัดนี้เราจักไมไปเที่ยวตามชนบทกับทานพระอุปนันทศากยบุตรละ จักตามเสด็จพระผูมีพระภาค
เที่ยวจาริกไปตามชนบท.
ครั้นถึงกําหนด, ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวคํานี้กะภิกษุรูปนั้นวา มาเถิด อาวุโส
เราจักพากันไปเที่ยวตามชนบทในบัดนี้.
ภิกษุรูปนัน้ ตอบวา ผมไมไปกับทานละ, ผมจักตามเสด็จพระผูมีพระภาคเทีย่ วจาริกไป
ตามชนบท.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรกลาววา ผมไดใหจีวรแกทานไปดวยหมายใจวาจักไปเที่ยว
ตามชนบทดวยกัน ดังนี้แลวโกรธ นอยใจ ไดชิงจีวรที่ใหนั้นคืนมา
ภิกษุรูปนัน้ จึงไดแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุทงั้ หลาย.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตรใหจวี รแกภกิ ษุไปเองแลว จึงได
โกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมาเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงถามพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอใหจีวรแก
ภิกษุเองแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมา จริงหรือ?
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ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน เธอใหจวี รแกภิกษุเองแลว
จึงไดโกรธ นอยใจ ชิงเอาคืนมาเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว, โดยทีแ่ ท
การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส และเพือ่ ความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลือ่ มใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม
การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยายทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสม
แกเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๔๔. ๕. อนึ่งภิกษุใดใหจวี รแกภิกษุเองแลว โกรธ นอยใจชิงเอามาก็ดี ให
ชิงเอามาก็ด,ี เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.ฯ
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
___________
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สิกขาบทวิภังค
[๑๕๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมพี ระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา. ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกขุ. ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผู
เจริญ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ.
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่
สงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชอื่ วา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิ ษุรูปอื่น.
บทวา เอง คือ ใหเอง.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแกผาจีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึง่ เขาองคกําหนดแหงผาตอง
วิกัปเปนอยางต่ํา.
บทวา โกรธ นอยใจ คือ ไมชอบใน มีใจฉุนเฉียว เกิดมีใจกระดาง.
บทวา ชิงเอามา คือ ยื้อแยงเอามาเอง จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย.
บทวา ใหชิงเอามา คือใชคนอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุผูรับคําสั่งคราวเดียว ชิงเอามาแมหลายคราว, ก็เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตอง
เสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
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ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหแกภิกษุเองแลวชิงเอามา เปนของจํา
จะสละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะ
สละ, เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว, สงฆพึงใหจวี รผืนนี้แก
ภิกษุมีชื่อนี้.ฯ
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษา
กวา นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา
ทานขาพเจา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหแกภกิ ษุเองแลวชิงเอามาเปนของจําจะ
สละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้ กทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ.
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว. ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ใหแกภิกษุเองแลวชิงเอามา เปนของจําจะสละ.
ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกะนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๕๑] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ใหจีวรเองแลว โกรธนอยใจ ชิงเอามา
ก็ดี ใหชิงเอามาก็ด,ี เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใหจวี รเองแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ด,ี
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ใหจวี รเองแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี
ใหชิงเอามาก็ดี, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ภิกษุใหบริขารอยางอื่นแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี ใหชิงเอามาก็ด,ี ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ภิกษุใหจวี รก็ดี บริขารอยางอื่นก็ดี แกอนุปสัมบันแลว โกรธ นอยใจ ชิงเอามาก็ดี
ใหชิงเอามาก็ดี, ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๑๕๒] ภิกษุผูไดรับไปนั้นใหคืนเองก็ดี ภิกษุเจาของเดิมถือวิสาสะแกผูไดรับไปนั้น
ก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
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๓. ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๕๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั อันเปนสถานที่
พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้นถึงคราวทําจีวร พระฉัพพัคคีย
ขอดายเขามาเปนอันมาก. แมทําจีวรเสร็จแลว ดายก็ยังเหลืออยูเปนอันมาก. จึงพระฉัพพัคคีย
ไดปรึกษากันวา อาวุโสทั้งหลาย ผิฉะนัน้ พวกเราพากันไปขอดายแมอนื่ มาใหชางหูกทอจีวรเถิด.
ครั้นไปขอดายแมอื่นมาแลว ใหชางหูกทอจีวร. แมทอจีวรแลว ดายก็ยังเหลืออยูอีกมากมาย.
จึงไปขอดายแมอื่นมา ใหชางหูกทอจีวรอีกเปนครั้งที่สอง. แมทอจีวรแลว ดายก็ยังเหลืออยูอีก
มากมาย. จึงไปขอดายแมอนื่ มา ใหชางหูกทอจีวรอีกเปนครั้งที่สาม.
ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได
ขอดายเขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวรเลา?.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระฉัพพัคคียจ ึงไดขอดายเขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวรเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
ขอดายเขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวร จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของพวกเธอนัน่
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉนพวกเธอจึงไดขอดาย
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เขามาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวรเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว, โดยทีแ่ ท การ
กระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความ
เปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย, กระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่อง
นั้น แกภกิ ษุทงั้ หลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๔๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใดขอดายมาเองแลว ยังชางหูกใหทอจีวร เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๕๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมพี ระภาค ตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
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บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวา ประพฤติภิกขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา ทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. ชื่อวา
ภิกษุ โดยสมญา. ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนเอหิภิกขุ. ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปน
ผูเจริญ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ ชื่อวา
ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกัน
อุปสมบทใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกาํ เริบควรแกฐานะ. บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุที่สงฆ
พรอมเพรียงกัน อุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา เอง คือ ขอเขามาเอง,
ดายมี ๖ อยาง
ที่ช่อื วา ดาย นั้นมี ๖ อยาง คือ ทําดวยเปลือกไม ๑ ทําดวยฝาย ๑ ทําดวยไหม ๑
ทําดวยขนสัตว ๑ ทําดวยปาน ๑ ทําดวยสัมภาระเจือกันในหาอยางนั้น ๑.
บทวา ยังชางหูก คือ ยังชางหูกใหทอ, เปนทุกกฏในประโยคที่ชางหูกจัดทําอยูนนั้ ,
เปนนิสสัคคีย ดวยไดจวี รมา จําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือกลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอดายมาเองแลวยังชางหูกใหทอ เปนของ
จําจะสละ, ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะ
สละ เธอสละแลวแกสงฆ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหจวี รผืนนี้
แกภกิ ษุมีชื่อนี.้
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เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า:ทานขาพเจา จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอดายมาเองแลวยังชางหูกใหทอ เปนของ
จําจะสละ ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทัง้ หลาย.
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่
เสียสละใหดวยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา ขอดายมาเองแลวยังชางหูกใหทอ เปนของจําจะ
สละ ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้ กทาน
ครั้นสละแลว พึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผรู ับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย
สละใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจีวรผืนนีแ้ กทา น ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๕๕] ใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาใหเขาทอ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ใหเขาทอ ภิกษุสงสัย, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาไมไดใหเขาทอ, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาใหเขาทอ, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
ไมไดใหเขาทอ ภิกษุสําคัญวาไมไดใหเขาทอ ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๕๖] ภิกษุขอดายมาเพื่อเย็บจีวร ๑ ภิกษุขอดายมาทําผารัดเขา ๑ ภิกษุขอดายมาทํา
ประคตเอว ๑ ภิกษุขอดายมาทําผาอังสะ ๑ ภิกษุขอดายมาทําถุงบาตร ๑ ภิกษุขอดายมาทําผา
กรองน้ํา ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอเพื่อประโยชนของภิกษุอื่น ๑
ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
___________
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๓. ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๑๕๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น บุรุษผูหนึ่ง เมื่อจะไปแรมคืนตางถิ่น ได
กลาวคํานี้กะภรรยาวา จงกะดายใหแกชางหูกคนโนนใหทอจีวรแลวเก็บไว, ฉันกลับมาแลว
จักนิมนตพระคุณเจาอุปนันทะใหครองจีวร.
ภิกษุรูปหนึ่ง ผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ไดยินบุรษุ ผูนั้นกลาววาจานี้ จึงเขาไปหา
ทานพระอุปนันทศากยบุตรถึงสํานัก. ครั้นแลวไดกลาวคํานี้แกทานพระอุปนันทศากยบุตรวา อาวุโส
อุปนันทะ ทานเปนผูมีบุญมาก ณ สถานตําบลโนน, บุรุษผูหนึ่ง เมื่อจะไปแรมคืนตางถิ่น ได
กลาวคํานี้กะภรรยาวา จงกะดายใหแกชางหูกคนโนนใหทอจีวรแลวเก็บไว ฉันกลับมาแลว
จักนิมนตพระคุณเจาอุปนันทะใหครองจีวร ดังนี้.
ทานพระอุปนันทะกลาวรับรองวา มีขอรับ เขาเปนอุปฏฐากของผม.
แมชางหูกผูนั้น ก็เปนอุปฏฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตร. จึงทานพระอุปนันทศากยบุตร เขาไปหาชางหูกผูนั้นถึงบาน. ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะชางหูกผูนั้นวา ทาน จีวร
ผืนนี้แล เขาใหทานทอเฉพาะเรา, ทานจงทําใหยาว, ใหกวาง ใหแนน ใหเปนของที่ขงึ ดี ให
เปนของที่ทอดี ใหเปนของที่สางดี และใหเปนของที่กรีดดี.
ชางหูกกลาววา เขากะดายสงมาใหกระผมเทานี้เอง ขอรับ แลวสั่งวา จงทอจีวรดวย
ดายเทานี,้ กระผมไมสามารถจะทําใหยาว ใหกวาง หรือใหแนนได, แตสามารถจะทําใหเปน
ของที่ขึงดี ใหเปนของที่ทอดี ใหเปนของทีส่ างดี และใหเปนของที่กรีดดีได ขอรับ.
ทานพระอุปนันทะ กลาวรับรองวา เชิญทานชวยทําใหยาว ใหกวาง และใหแนนเถิด,
ความขัดของดวยดายนัน้ จักไมมี.
ครั้นชางหูกนําดายตามที่เขาสงมาเขาไปในหูกแลว, ดายไมพอ. จึงเขาไปหาสตรีเจาของ แจงวา ตองการดาย ขอรับ.
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สตรีเจาของกลาวคานวา ดิฉันสั่งคุณแลวมิใชหรือวา จงทอจีวรดวยดายเทานัน้ ?
ชางหูกอางเหตุวา ทานสั่งผมไวจริง ขอรับ, แตพระคุณเจาอุปนันทะบอกผมอยางนีว้ า
เชิญทานชวยทําใหยาว ใหกวาง และใหแนนเถิด, ความขัดของดวยดายนั้น จักไมมี.
จึงสตรีผูนั้นไดใหดายเพิ่มไปอีกเทาทีใ่ หไวคราวแรก.
ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดทราบขาววา บุรุษนัน้ กลับมาจากที่แรมคืนตางถิ่นแลว จึงกลับเขาไปหาถึงเรือนบุรุษนัน้ . ครั้นแลว นัง่ บนอาสนะที่เขาจัดไว.
จึงบุรุษนัน้ เขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร กราบแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
แลวไดถามภรรยาวา จีวรที่ใหทอเสร็จแลวหรือยัง?.
ภรรยาตอบ เสร็จแลว เจาคะ.
บุรุษนั้นสั่งวา จงหยิบมา, ฉันจักยังพระคุณเจาอุปนันทะใหครองจีวร.
จึงสตรีนั้นหยิบจีวรออกมาใหสามี แลวไดเลาเรื่องใหทราบ. บุรษุ นั้นถวายจีวรนั้นแก
ทานพระอุปนันทศากยบุตรแลว ไดเพงโทษ ติเตียน โพทะนาขึ้นในขณะนั้นแลวา พระสมณะเชื้อ
สายพระศากยบุตรเหลานี้ เปนคนมักมาก ไมสันโดษ จะใหครองจีวรก็ทาํ ไมไดงาย ไฉน
พระคุณเจาอุปนันทะอันเราไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาชางหูก แลวถึงการกําหนดในจีวร
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ บุรุษนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษมีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทาน
ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร อันเขาไมไดปวารณาไวกอน จึงไดเขาไปหาชางหูกของเจาเรือน
แลวถึงการกําหนดในจีวรเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา
เธออันเขาไมไดปวารณาไวกอ น ไดเขาไปหาชางหูกของเจาเรือนแลวถึงการกําหนดในจีวร จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ภ. เขาเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ.
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ การกระทําของเธอนั่น ไมเหมาะ
ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา คนที่ไมใชญาติ ยอมไมรูการกระทํา
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อันสมควร หรือไมสมควร ของที่มีอยูหรือไมมีของคนที่มิใชญาติ เมื่อเปนเชนนัน้ เธออันเขา
ไมไดปวารณาไวกอน ยังเขาไปหาชางหูกของเจาเรือนผูมใิ ชญาติ แลวถึงกําหนดในจีวรได
การกระทําของเธอนั้นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว, โดยที่แท การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลือ่ มใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกทีเ่ ลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
ครั้นพระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัส
โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไม
สะสม การปรารภความเพียรโดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๔๖. ๗. อนึ่ง เจาพอเรือนก็ดี เจาแมเรือนก็ดี ผูมิใชญาติ สั่งชางหูกให
ทอจีวรเฉพาะภิกษุ, ถาภิกษุนั้น เขาไมไดปวารณาไวกอน เขาไปหาชางหูกแลว
ถึงความกําหนดในจีวรในสํานักของเขานั้นวา จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป, ขอทานจงทําให
ยาว, ใหกวาง ใหแนน ใหเปนของที่ขึงดี ใหเปนของที่ทอดี ใหเปนของที่สางดี
ใหเปนของทีก่ รีดดี; แมไฉนรูปจะใหของเล็กนอยเปนรางวัลแกทาน, ครั้นกลาว-
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อยางนี้แลว ภิกษุนั้นใหของเล็กของนอยเปนรางวัล โดยที่สุดแมสักวาบิณฑบาต,
เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๕๘] บทวา อนึ่ง ... เฉพาะภิกขุ ความวา เพื่อประโยชนของภิกษุ คือ ทําภิกษุ
ใหเปนอารมณแลว ใครจะใหภิกษุครอง.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗
ชั่วอายุของบุรพชนก.
ผูชื่อวา พอเจาเรือน ไดแก บุรุษผูครอบครองเรือน.
ผูชื่อวา แมเจาเรือน ไดแก สตรีผูครอบครองเรือน.
บทวา ชางหูก ไดแก คนทําการทอ.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแกผาจีวร ๖ ชนิดๆ ใดชนิดหนึง่ ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกปั
เปนอยางต่ํา.
บทวา ใหทอ คือ ใหทออยู.
บทวา ถาภิกษุนั้น ... ในสํานักของเขานั้น ไดแก ภิกษุที่เขาสั่งใหชางหูกทอจีวร
ไวถวายเฉพาะ.
บทวา เขาไมไดปวารณาไวกอน คือ เปนผูอันเขาไมไดบอกไวกอนวา ทานเจาขา
ทานจะตองการจีวรเชนไร ผมจักทอจีวรเชนไรถวาย.
บทวา เขาไปหาชางหูกแลว คือ ไปถึงเรือนแลว เขาไปหาในที่แหงใดแหงหนึ่ง.
คําวา ถึงความกําหนดในจีวรนัน้ คือ ถึงการกําหนดในจีวรวา จีวรผืนนี้ทอเฉพาะรูป,
ขอทานจงทําใหยาว, ใหกวาง ใหแนน ใหเปนของที่ขึงดี ใหเปนของทีท่ อดี ใหเปนของที่สางดี
ใหเปนของทีก่ รีดดี, แมไฉนรูปจะใหของเล็กนอยเปนรางวัลแกทาน.
คําวา ครั้นกลาวอยางนีแ้ ลว ภิกษุใหของเล็กนอยเปนรางวัล โดยที่สุดแมสักวา
บิณฑบาต อธิบายวา ยาคูก็ดี ขาวสารก็ดี ของเคี้ยวก็ดี กอนจุรณก็ดี ไมชาํ ระฟนก็ดี
ดายเชิงชายก็ดี โดยที่สุดแมกลาวธรรมก็ชื่อวาบิณฑบาต, เขาทําใหยาวก็ดี ใหกวางก็ดี ใหแนน-

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 171
ก็ดี ตามคําของเธอ, เปนทุกกฏในประโยคที่เขาทํา. เปนนิสสัคคียดวยไดจวี รมา. ตองเสียสละ
แกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้น อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา นั่ง
กระโหยงประนมมือกลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา. เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขาไป
หาชางหูกของเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ. ขาพเจา
สละจีวรผืนนีแ้ กสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสีย
สละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปนของจําจะสละ.
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว. สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แก
ภิกษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระโหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา:ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาไปหา
ชางหูกของเจาเรือนผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจีวรเปนของจําจะสละ. ขาพเจา
สละจีวรผืนนีแ้ กทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ.
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว. ทานทัง้
หลายพึงใหจวี รผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.
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เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา เขาไมไดปวารณาไวกอน, ขาพเจาเขาไปหาชาง
หูกของเจาเรือน ผูมิใชญาติ ถึงความกําหนดในจีวร เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละจีวรผืนนีแ้ กทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
ติกนิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๕๙] เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน, เขาไป
หาชางหูกของเจาเรือนแลว ถึงความกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสงสัย เขาไมไดปวารณาไวกอน, เขาไปหาชางหูกของเจา
เรือนแลว ถึงความกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
เจาเรือนผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เขาไมไดปวารณาไวกอน, เขาไปหาชางหูก
ของเจาเรือนแลว ถึงความกําหนดในจีวร, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
เจาเรือนเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๖๐] ภิกษุขอตอญาติ ๑, ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑, ภิกษุขอเพื่อประโยชนของ
ภิกษุอนื่ ๑, ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตนเอง ๑, เจาเรือนใครจะใหทอจีวรมีราคามาก ภิกษุใหทอจีวรมีราคานอย ๑, ภิกษุวกิ ลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
___________
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๓. ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องมหาอํามาตยคนหนึ่ง
[๑๖๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น มหาอํามาตยผูหนึ่งเมือ่ จะไปแรมคืนตางถิ่น
ไดสงทูตไปในสํานักภิกษุทงั้ หลายวา นิมนตทานผูเจริญทั้งหลายมา, ขาพเจาจักถวายผาจํานําพรรษา.
ภิกษุทั้งหลายไมไป รังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาจํานําพรรษาแกภิกษุทั้งหลายผูออก
พรรษาแลว. จึงทานมหาอํามาตยผูนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานผูเจริญทั้งหลาย
เมื่อเราสงทูตไปแลว จึงไดไมมาเลา? เพราะเราจะไปในกองทัพ จะเปนหรือจะตายก็ยากที่จะรูได.
ภิกษุทั้งหลายไดทราบขาวมหาอํามาตยผูนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตอัจเจกจีวร
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตเพื่อรับอัจเจก
จีวรแลวเก็บไวได.
สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายทราบพระพุทธานุญาตนั้นแลว รับอัจเจกจีวรเก็บไวลวงสมัย
จีวรกาล. จีวรเหลานั้น ภิกษุหอแขวนไวทสี่ ายระเดียง.
ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะ ไดพบเห็นจีวรเหลานั้นที่ภกิ ษุทั้งหลายหอแขวนไวที่สายสะเดียง, ครั้นแลวไดเรียกภิกษุทั้งหลายมาถามวา อาวุโสทั้งหลาย จีวรเหลานี้ของ
ใครหอแขวนไวที่สายระเดียง
ภิกษุทั้งหลายตอบวา อัจเจกจีวรของพวกกระผม ขอรับ.
ทานพระอานนทซักวา เก็บไวนานเทาไรแลว?
จึงภิกษุเหลานั้นไดแจงแกทานพระอานนท ตามทีต่ นไดเก็บไวนานเทาไร.
ทานพระอานนทเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทั้งหลายรับอัจเจกจีวรแลว
จึงไดเก็บไวลว งสมัยจีวรกาลเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้ง
หลายรับอัจเจกจีวรแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาลจริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
เหลานั้นนัน่ ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา, ไฉน ภิกษุ
โมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดรับอัจเจกจีวรแลว เก็บไวลว งสมัยจีวรกาลเลา? การกระทําของภิกษุ
โมฆบุรุษเหลานั้นนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว, โดยที่แท การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนัน่ เปนไปเพื่อความ
ไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลือ่ มใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยายดั่งนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ
ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภ
ความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อ
ขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูส ําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิด
ในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ ความตั้งมัน่ แหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 175
พระบัญญัติ
๔๗. ๘. วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือน แหงเดือนกัตติกา ยังไมมาอีก ๑๐ วัน,
อัจเจกจีวรเกิดขึ้นแกภิกษุ, ภิกษุรูวาเปนอัจเจกจีวร พึงรับไวได. ครัน้ รับไวแลว
พึงเก็บไวไดจนตลอดสมัยทีเ่ ปนจีวรกาล, ถาเธอเก็บไวยงิ่ กวานัน้ , เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องมหาอํามาตยคนหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๖๒] บทวา ยังไมมาอีก ๑๐ วัน คือ กอนวันปวารณา ๑๐ วัน.
บทวา วันปุรณมีที่ครบ ๓ เดือน แหงเดือนกัตติกา นัน้ คือวันปวารณา ทาน
กลาววาวันเพ็ญเดือนกัตติกา.
ที่ชื่อวา อัจเจกจีวร อธิบายวา บุคคลประสงคจะไปในกองทัพก็ด,ี บุคคลประสงคจะ
ไปแรมคืนตางถิ่นก็ด,ี บุคคลเจ็บไขก็ด,ี สตรีมีครรภก็ด,ี บุคคลยังไมมีศรัทธา มามีศรัทธาเกิดขึ้น
ก็ด,ี บุคคลที่ยังไมเลื่อมใส มามีความเลื่อมใสเกิดขึ้นก็ดี. ถาเขาสงทูตไปในสํานักภิกษุทั้งหลายวา
นิมนตทานผูเจริญมา, ขาพเจาจัดถวายผาจํานําพรรษา, ผาเชนนี้ชื่อวาอัจเจกจีวร.
คําวา ภิกษุรูวาเปนอัจเจกจีวร พึงรับไวได. ครั้นรับไวแลว พึงเก็บไวไดจน
ตลอดสมัยที่เปนจีวรกาล ดังนี้นั้น คือ พึงทําเครื่องหมายวา นี้อจั เจกจีวร แลวเก็บไว.
ที่ชื่อวา สมัยที่เปนจีวรกาล คือ เมื่อไมไดกรานกฐิน, ไดทายฤดูฝน ๑ เดือน, เมื่อ
กรานกฐินแลว, ไดขยายออกไปเปน ๕ เดือน.
คําวา ถาเธอเก็บไวยิ่งกวานั้น คือ เมื่อไมไดกรานกฐิน, เก็บไวลวงเลยวันสุดทาย
แหงฤดูฝน, เปนนิสสัคคีย. เมื่อไดกรานกฐินแลว, เก็บไวลวงเลยวันกฐินเดาะ, เปนนิสสัคคีย
คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละอัจเจกจีวรนัน้ อยางนี้:วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
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ทานเจาขา ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของขาพเจา เก็บไวลว งเลยสมัย จีวรกาลเปน
ของจําจะสละ. ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. อัจเจกจีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้ เปนของ
จําจะสละ. เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว. สงฆพึงใหผา
อัจเจกจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระโหยง ประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของขาพเจา เก็บไวลว งเลยสมัย จีวรกาลเปน
ของจําจะสละ. ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ผาอัจเจกจีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปนของจํา
จะสละ. เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว.
ทานทั้งหลายพึงใหผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกภิกษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระโหยง ประนมมือ
กลาวอยางนี้วา
ทาน ผาอัจเจกจีวรผืนนีข้ องขาพเจา เก็บไวลวงเลยสมัยจีวรกาลเปนของจํา
จะสละ. ขาพเจาสละผาอัจเจกจีวรผืนนี้แกทาน.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหผาอัจเจกจีวรผืนนีแ้ กทาน ดังนี้.
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บทภาชนีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๖๓] อัจเจกจีวร ภิกษุสําคัญวาเปนอัจเจกจีวร เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อัจเจกจีวร ภิกษุสงสัย เก็บไวลว งสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
อัจเจกจีวร ภิกษุสําคัญวามิใชอัจเจกจีวร เก็บไวลว งสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดอธิษฐาน ภิกษุสําคัญวาอธิษฐานแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดวกิ ัป ภิกษุสาํ คัญวาวิกัปแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดสละ ภิกษุสาํ คัญวาสละแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว เก็บไวลว งสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสาํ คัญวาฉิบหายแลว เก็บไวลว งสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว เก็บไวลว งสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว เก็บไวลวงสมัยจีวรกาล, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุยังไมไดสละ บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชอัจเจกจีวร ภิกษุสาํ คัญวาอัจเจกจีวร, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชอัจเจกจีวร ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
ไมใชอัจเจกจีวร ภิกษุสาํ คัญวาไมใชอจั เจกจีวร ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๖๔] ภิกษุอธิษฐาน ๑, ภิกษุวิกัป ๑, ภิกษุสละใหไป ๑, จีวรหาย ๑, จีวรฉิบหาย ๑,
จีวรถูกไฟไหม ๑, จีวรถูกชิงเอาไป ๑, ภิกษุถือวิสาสะ ๑, ในภายในสมัย ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑,
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
___________
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๓. ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๑๖๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแลวยังยับยัง้ อยูใน
เสนาสนะปา. พวกโจรเดือน ๑๒ เขาใจวา ภิกษุทั้งหลายไดลาภแลว จึงพากันเทีย่ วปลน. ภิกษุ
ทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
ทรงอนุญาตใหเก็บจีวรไวในละแวกบาน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอยู
ในเสนาสนะปา เก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได.
ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตใหภกิ ษุผอู ยูใน
เสนาสนะปา เก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได, จึงเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวใน
ละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืน. จีวรเหลานั้น หายบาง ฉิบหายบาง ถูกไฟไหมบาง
ถูกหนูกดั บาง. ภิกษุทั้งหลายมีแตผาไมดี มีแตจีวรปอน, จึงถามกันขึ้นอยางนีว้ า ทานทั้งหลาย
เพราะเหตุใด พวกทานจึงมีแตผาไมดี มีแตจีวรปอน? ครั้นแลวภิกษุเหลานั้นไดแจงเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทงั้ หลายจึงเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน
แลวอยูปราศเกิน ๖ คืนเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุเก็บไตร
จีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลาย ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของพวกภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน
ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นจึงไดเก็บไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งไวในละแวกบาน แลวอยูปราศเกิน ๖ คืน
เลา? การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว, โดยที่แท การกระทําของภิกษุ
โมฆบุรุษเหลานั้นนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส และเพือ่ ความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลือ่ มใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนภิกษุเหลานั้นโดยอเนกปริยาย ดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความ
มักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการทีน่ าเลื่อมใส การไมสะสม การ
ปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก
เรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๔๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุจําพรรษาแลว จะอยูใ นเสนาสนะปา ที่รูกันวาเปนที่มี
รังเกียจ มีภัยจําเพาะหนา ตลอดถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒, ปรารถนาอยู พึงเก็บจีวร ๓
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ผืนๆ ใดผืนหนึ่งไวในละแวกบานได. และปจจัยอะไรๆ เพื่อจะอยูปราศจากจีวรนั้น
จะพึงมีแกภิกษุนั้น, ภิกษุนนั้ พึงอยูปราศจากจีวรนั้นได ๖ คืนเปนอยางยิ่ง, ถาเธออยู
ปราศยิ่งกวานัน้ เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๖๖] บทวา อนึ่ง ... จําพรรษาแลว คือ ภิกษุออกพรรษาแลว. วันเพ็ญเดือน ๑๒
พระผูมีพระภาคตรัสวา ตรงกับวันปุรณมีดถิ ีเปนที่เต็ม ๔ เดือน ในกัตติกมาส.
คําวา เสนาสนะปา เปนตน ความวา เสนาสนะที่ชอื่ วา ปานั้นมีระยะไกล ๕๐๐ ชั่วธนู
เปนอยางนอย.
ที่ชื่อวา เปนที่รังเกียจ คือ ในอาราม อุปจารแหงอาราม มีสถานที่อยู ที่กิน ทีย่ ืน
ที่นั่ง ที่นอน ของพวกโจรปรากฏอยู.
ที่ชื่อวา มีภัยเฉพาะหนา คือ ในอาราม อุปจารแหงอาราม มีมนุษยถกู พวกโจร ฆา
ปลน ทุบตี ปรากฏอยู.
คําวา ภิกษุ ... จะอยูในเสนาสนะปา ... ความวา ภิกษุจะยับยั้งอยูใ นเสนาสนะเห็น
ปานนั้น.
บทวา ปรารถนาอยู คือ พอใจอยู.
คําวา จีวร ๓ ผืนๆ ใดผืนหนึ่ง ไดแก ผาสังฆาฏิ ผาอุตราสงค หรือผาอันตรวาสก.
คําวา พึงเก็บ ... ไวในละแวกบานได คือ พึงเก็บไวในโคจรคามโดยรอบได.
คําวา และปจจัยอะไรๆ เพื่อจะอยูปราศจากจีวรนั้น จะพึงมีแกภิกษุนั้น คือ
มีเหตุ มีกจิ จําเปน.
คําวา ภิกษุนั้นพึงอยูปราศจากจีวรนั้นได ๖ คืนเปนอยางยิ่ง ความวา พึงอยู
ปราศจากไดเพียง ๖ คืนเปนอยางมาก.
บทวา เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ คือ ยกเวนภิกษุผูไดรบั สมมติ.
คําวา ถาเธออยูปราศยิ่งกวานัน้ ความวา เมื่ออรุณที่ ๗ ขึ้นมา, จีวรนั้นเปนนิสสัคคีย
คือเปนของจําตองเสียสละแกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละจีวรนั้นอยางนี้:-
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วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวเกิน ๖ คืนเปนของจําจะสละ
เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ. ขาพเจาสละจีวรนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชื่อนี้เปนของจําจะสละ.
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว. สงฆพึงใหจีวรผืนนี้แกภิกษุ
มีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวเกิน ๖ คืน เปนของจําจะสละ
เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ. ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทานทัง้ หลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี้:ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. จีวรผืนนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้ เปนของจําจะสละ.
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว. ทาน
ทั้งหลายพึงใหจีวรผืนนีแ้ กภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน จีวรผืนนี้ของขาพเจา อยูปราศแลวเกิน ๖ คืน เปนของจําจะสละ เวน
ไวแตภิกษุไดสมมติ. ขาพเจาสละจีวรผืนนี้แกทาน.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 183
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนจีวรที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนี้แกทาน ดังนี้.
บทภาชนีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย
[๑๖๗] จีวรเกิน ๖ คืน ภิกษุสําคัญวาเกิน อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรเกิน ๖ คืน ภิกษุสงสัย อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคีย ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
จีวรเกิน ๖ คืน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดถอน ภิกษุสําคัญวาถอนแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมไดสละ ภิกษุสาํ คัญวาสละแลว อยูปราศ เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ, เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมหาย ภิกษุสําคัญวาหายแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปนนิสสัคคีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมฉิบหาย ภิกษุสาํ คัญวาฉิบหายแลว อยูปราศ เวนไวแตภิกษุไดสมมติ, เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกไฟไหม ภิกษุสําคัญวาถูกไฟไหมแลว อยูปราศ เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ,
เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังไมถูกชิงไป ภิกษุสําคัญวาถูกชิงไปแลว อยูปราศ เวนไวแตภกิ ษุไดสมมติ, เปน
นิสสัคคีย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
จีวรเปนนิสสัคคีย ภิกษุไมไดสละ บริโภค, ตองอาบัติทุกกฏ.
จีวรยังไมถึง ๖ ราตรี ภิกษุสําคัญวาเกิน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
จีวรยังไมถึง ๖ ราตรี ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
จีวรยังไมถึง ๖ ราตรี ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ๖ ราตรี บริโภค, ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๑๖๘] ภิกษุอยูปราศ ๖ ราตรี ๑, ภิกษุอยูปราศไมถึง ๖ ราตรี ๑, ภิกษุอยูปราศ ๖ ราตรี
แลวกลับมายังคามสีมา อยูแลวหลีกไป ๑, ภิกษุถอนเสียภายใน ๖ ราตรี ๑, ภิกษุสละใหไป ๑,
จีวรหาย ๑, จีวรฉิบหาย ๑, จีวรถูกไฟไหม ๑, จีวรถูกชิงเอาไป ๑, ภิกษุถือวิสาสะ ๑, ภิกษุ
ไดสมมติ ๑, ภิกษุวกิ ลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
___________
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๓. ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๖๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ในพระนครสาวัตถี มีชาวบานหมูห นึ่ง
จัดภัตตาหารพรอมทั้งจีวรไวถวายสงฆ ดวยตั้งใจวาจักใหฉันแลวจึงใหครองจีวร ณ เวลาเดียวกัน
นั้นแล. พระฉัพพัคคียไดเขาไปหาชาวบานหมูนั้น ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะชาวบานหมูนั้นวา
ทานทั้งหลาย ขอพวกทานจงใหจวี รเหลานี้แกพวกอาตมา.
ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา พวกกระผมจะถวายไมได เพราะพวกกระผม จัด
ภิกษาหารพรอมทั้งจีวรไวถวายพระสงฆทกุ ป. พระฉัพพัคคียกลาววา ดูกรทานทั้งหลาย ทายก
ของสงฆมีมาก, ภัตตาหารของสงฆก็มีมาก, พวกอาตมาอาศัยพวกทาน เห็นอยูแ ตพวกทาน จึง
อยูในทีน่ ี้. ถาพวกทานไมใหแกพวกอาตมา, เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาจักใหแกพวกอาตมา, ขอ
พวกทานจงใหจีวรเหลานี้ แกพวกอาตมาเถิด.
เมื่อชาวบานหมูนนั้ ถูกพระฉัพพัคคียแ คนไค จึงไดถวายจีวรตามที่ไดจัดไวแก
พระฉัพพัคคียแ ลวอังคาสพระสงฆเฉพาะภัตตาหาร.
บรรดาภิกษุที่ทราบวา เขาจัดภัตตาหารพรอมทั้งจีวรไวถวายพระสงฆ, แตไมทราบวา
เขาไดถวายจีวรแกพระฉัพพัคคียไปแลว จึงไดกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอพวกทานจงนอม
ถวายจีวรแกพระสงฆเถิด.
ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา จีวรตามที่ไดจดั ไวไมม,ี เพราะพระคุณเจาเหลา
พระฉัพพัคคียน อมไปเพื่อตนแลว.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตาง
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียรูอยู จึงไดนอมลาภที่เขานอมไวเปนของ
จะถวายสงฆมาเพื่อตนเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
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ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอรู
อยู นอมลาภทีเ่ ขานอมไวเปนของจะถวายสงฆมาเพื่อตน จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ ใชไมได ไมควรทํา ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได
นอมลาภที่เขานอมไวเปนของจะถวายสงฆมาเพื่อตนเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิง่ ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว,
โดยที่แท การกระทําของพวกเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
และเพื่อความเปนอยางอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษแหงความ
เปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไมสันโดษ ความ
คลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคนบํารุงงาย ความมักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลา ความจํากัด อาการที่นาเลื่อมใส การไมสะสม การปรารภความ
เพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัย
อํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑
เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพือ่ อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพือ่ ปองกันอาสวะอันจะ
บังเกิดในปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส ๑ เพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหง
พระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๔๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด รูอ ยู นอมลาภทีเ่ ขานอมไวเปนของจะถวายสงฆมา
เพื่อตน, เปนนิสสัคคิยปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๗๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด มีการงานอยางใด มีชาติอยางใด
มีชื่ออยางใด มีโคตรอยางใด มีปกติอยางใด มีธรรมเครื่องอยูอยางใด มีอารมณอยางใด เปน
เถระก็ตาม เปนนวกะก็ตาม เปนมัชฌิมะก็ตาม นี้พระผูมพี ระภาคตรัสวา อนึ่ง ... ใด.
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะ
อรรถวาประพฤติภิกขาจริยวัตร. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาทรงผืนผาที่ถูกทําลายแลว. ชื่อวา ภิกษุ
โดยสมญา. ชื่อวา ภิกษุ โดยปฏิญญา. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนเอหิภิกขุ. ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวาเปนผูอุปสมบทแลวดวยไตรสรณคมน ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูเจริญ.
ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวามีสารธรรม. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนพระเสขะ. ชื่อวา ภิกษุ
เพราะอรรถวาเปนพระอเสขะ. ชื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูอันสงฆพรอมเพรียงกันอุปสมบท
ใหดว ยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ บรรดาภิกษุเหลานัน้ ภิกษุที่สงฆพรอมเพรียง
กันอุปสมบทใหดวยญัตติจตุตถกรรม อันไมกําเริบ ควรแกฐานะ นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงค
ในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอื่นบอกเธอ หรือเจาตัวบอก.
ที่ชื่อวา เปนของจะถวายสงฆ ไดแก ของที่เขาถวายแลว บริจาคแลว แกสงฆ.
ที่ชื่อวา ลาภ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขาร อันเปนปจจัยของภิกษุ
ไข โดยที่สุด แมกอนแหงจุรณ ไมชําระฟน ดายชายผา.
ที่ชื่อวา ทีเ่ ขานอมไว คือเขาไดเปลงวาจาไววา จักถวาย จักกระทํา, ภิกษุนอมมา
เพื่อตนในประโยคที่ทํา. เปนทุกกฏ. ไดมา. เปนนิสสัคคีย คือเปนของจําตองเสียสละ
แกสงฆ คณะ หรือบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงเสียสละลาภนัน้ อยางนี้:-
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วิธีเสียสละ
เสียสละแกสงฆ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาสงฆ หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแกพรรษากวา
นั่งกระหยงประนมมือ กลาวอยางนี้วา
ทานเจาขา ลาภนี้เขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ. ขาพเจารูอยู นอมมา
เพื่อตน เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละลาภนี้แกสงฆ.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนลาภที่เสียสละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ลาภนี้ของภิกษุมีชอื่ นี้เปนของจําจะสละ.
เธอสละแลวแกสงฆ. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว. สงฆพึงใหลาภนีแ้ กภิกษุ
มีชื่อนี้.
เสียสละแกคณะ
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุหลายรูป หมผาอุตราสงคเฉวียงบา กราบเทาภิกษุผูแก
พรรษากวา นัง่ กระหยงประนมมือ กลาวอยางนีว้ า
ทานเจาขา ลาภนี้เขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ. ขาพเจารูอยู นอมมา
เพื่อตน เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละลาภนี้แกทานทั้งหลาย.
ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงรับอาบัติ พึงคืนลาภที่เสีย
สละใหดว ยญัตติกรรมวาจา วาดังนี:้ ทานทั้งหลาย ขอจงฟงขาพเจา. ลาภนีข้ องภิกษุมีชื่อนี้ เปนของจําจะสละ.
เธอสละแลวแกทานทั้งหลาย. ถาความพรอมพรั่งของทานทั้งหลายถึงที่แลว. ทาน
ทั้งหลายพึงใหลาภนี้แกภกิ ษุมีชื่อนี้.
เสียสละแกบคุ คล
ภิกษุรูปนัน้ พึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่ง หมผาอุตราสงคเฉวียงบา นั่งกระหยงประนมมือ
กลาวอยางนี้วา :ทาน ลาภนี้เขานอมไปเปนของจะถวายสงฆ. ขาพเจารูอยู นอมมาเพื่อตน
เปนของจําจะสละ. ขาพเจาสละลาภนี้แกทาน.
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ครั้นสละแลวพึงแสดงอาบัติ. ภิกษุผูรับเสียสละนั้น พึงรับอาบัติ พึงคืนลาภที่เสียสละ
ใหดว ยคําวา ขาพเจาใหลาภนี้แกทาน ดังนี.้
บทภาชนีย
นิสสัคคิยปาจิตตีย
ลาภที่เขานอมไว ภิกษุสําคัญวาเขานอมไว นอมมาเพื่อตน, เปนนิสสัคคีย ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ลาภที่เขานอมไว ภิกษุสงสัย นอมมาเพื่อตน, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ลาภที่เขานอมไว ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดนอมไว นอมมาเพื่อตน, ไมตองอาบัติ.
ทุกกฏ
ลาภที่เขานอมไวเพื่อสงฆ ภิกษุนอมมาเพื่อสงฆหมูอื่นก็ดี เพื่อเจดียก ็ด,ี ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ลาภที่เขานอมไวเพื่อเจดีย ภิกษุนอมมาเพื่อเจดียอนื่ ก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อคณะก็ดี
เพื่อบุคคลก็ดี. ตองอาบัติทุกกฏ.
ลาภที่เขานอมไวเพื่อบุคคล ภิกษุนอมมาเพื่อบุคคลอื่นก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อคณะก็ดี
เพื่อเจดียกด็ ,ี ตองอาบัติทุกกฏ.
ลาภที่เขาไมไดนอมไว ภิกษุสําคัญวาเขานอมไว นอมมาเพื่อตน, ตองอาบัติทุกกฏ.
ลาภที่เขาไมไดนอมไว ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ลาภที่เขาไมไดนอมไว ภิกษุสําคัญวา เขาไมไดนอมไว นอมมาเพือ่ ตน, ไมตองอาบัติ
อนาปตติวาร
[๑๗๑] ภิกษุอันพวกทายกถามวา จะถวายที่ไหน ดังนี้ บอกแนะนําวา ไทยธรรมของ
พวกทาน พึงไดรับการใชสอย พึงไดรับการปฏิสังขรณ หรือพึงตั้งอยูไดนาน ในที่ใด ก็หรือ
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จิตของพวกทานเลื่อมใสในภิกษุรูปใด ก็จงถวายในที่นั้น หรือภิกษุรูปนัน้ เถิดดั่งนี้ ๑, ภิกษุ
วิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
ปตตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
นิสสัคคิยปาจิตตีย วรรคที่ ๓ จบ.
หัวขอประจําเรื่อง
๑. ปตตสิกขาบท
วาดวยบาตร
๒. อูนปญจพันธนสิกขาบท วาดวยบาตรมีแผลหยอนหา
๓. เภสัชชสิกขาบท
วาดวยเภสัช
๔. วัสสิกสาฏิกสิกขาบท วาดวยผาอาบน้ําฝน
๕. จีวรอัจฉินทนสิกขาบท วาดวยการใหจวี รแลวชิงเอามา
๖. สุตตวิญญัตติสิกขาบท วาดวยการขอดายมาเอง
๗. เปสการสิกขาบท
วาดวยการสั่งชางหูก ใหทอจีวร
๘. อัจเจกจีวรสิกขาบท วาดวยอัจเจกจีวร
๙. สาสังกสิกขาบท
วาดวยเสนาสนะปาเปนทีม่ ีรังเกียจ และ
๑๐. ปริณตสิกขาบท
วาดวยการนอมลาภ ที่เขาจะถวายเปนของสงฆ
รวม ๑๐ สิกขาบทเหลานี้ พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลวดังนีแ้ ล.
บทสรุป
[๑๗๒] ทานทั้งหลาย ธรรม คือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท ขาพเจายกขึ้นแสดง
แลวแล. ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานั้นวา
ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ทานทั้งหลาย
เปนผูบริสุทธิ์แลว ในธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบทเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง, ขาพเจา
ทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
นิสสัคคิยกัณฑ จบ.
___________
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ปาจิตติยกัณฑ
ทานทั้งหลาย อนึ่ง ธรรมคือปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ
ปาจิตตีย วรรคที่ ๑
๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระหัตถกะศากยบุตร
[๑๗๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระหัตถกะศากยบุตรเปนคนพูดสับปรับ
ทานเจรจาอยูกบั พวกเดียรถีย กลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อน
เรื่องอื่น กลาวเท็จทั้งๆ ที่รูอยู พูดนัดหมายไวแลว ทําใหคลาดเคลื่อน.
พวกเดียรถียพากันเพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน พระหัตถกะศากยบุตร เจรจาอยูกับ
พวกเรา จึงไดกลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น กลาว
เท็จทั้งๆ ที่รูอยู พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคลื่อนเลา?.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ เดียรถียพวกนั้น เพงโทษติเตียนโพนทะนาอยู จึงเขาไปหาพระหัตถกะศากยบุตรถึงสํานัก ครั้นแลวไดถามพระหัตถกะวา อาวุโสหัตถกะ ขาววา ทานเจรจาอยูกับพวก
เดียรถีย กลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น กลาวเท็จ
ทั้งๆ ที่รูอยู พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคลื่อน จริงหรือ?.
พระหัตถกะศากยบุตรตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ขึ้นชือ่ วาพวกเดียรถียเหลานี้ เราตอง
เอาชนะดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง เราไมควรใหความชนะแกเดียรถียพวกนั้น.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระหัตถกะศากยบุตร เจรจาอยูกับพวกเดียรถีย จึงไดกลาว
ปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น กลาวเท็จทั้งๆ ที่รอู ยู
พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคลื่อนเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถาม พระหัตถกะศากยบุตรวา จริงหรือหัตถกะ ขาววา เธอเจรจา
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อยูกับพวกเดียรถีย กลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น
กลาวเท็จทั้งๆ ที่รูอยู พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคลือ่ น?.
พระหัตถกะศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอเจรจาอยูกับพวกเดียรถีย
จึงไดกลาวปฏิเสธแลวรับ กลาวรับแลวปฏิเสธ เอาเรื่องอื่นกลบเกลื่อนเรื่องอื่น กลาวเท็จทั้งๆ
ที่รูอยู พูดนัดหมายไวแลวทําใหคลาดเคลือ่ นเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว, โดยที่แท
การกระทําของเธอนั่น เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส และเพือ่ ความเปน
อยางอื่นของชนบางพวกที่เลือ่ มใสแลว.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคครั้นทรงติเตียนพระหัตถกะศากยบุตร โดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัส
โทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ความเปนคนมักมาก ความเปนคนไม
สันโดษ ความคลุกคลี ความเกียจคราน ตรัสคุณแหงความเปนคนเลี้ยงงาย ความเปนคน
บํารุงงาย ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา ความกําจัด อาการที่นาเลื่อมใส การไม
สะสม การปรารภความเพียร โดยอเนกปริยาย, ทรงกระทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น
ที่เหมาะสมแกเรื่องนั้น แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๐. ๑. เปนปาจิตตียใ นเพราะสัมปชามุสาวาท.
เรื่องพระหัตถกะศากยบุตร จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๑๗๔] ทีช่ ื่อวา สัมปชานมุสาวาท ไดแก วาจา เสียงที่เปลง ถอยคําเปนแนวทาง
การเปลงวาจา เจตนาที่ใหเขาเขาใจทางวาจา ของบุคคลผูจงใจจะพูดใหคลาดจากความจริง ไดแก
คําพูดของอนารยชน ๘ อยาง คือ ไมเห็น พูดวาขาพเจาเห็น ๑, ไมไดยิน พูดวาขาพเจา
ไดยิน ๑, ไมทราบ พูดวาขาพเจาทราบ ๑, ไมรู พูดวาขาพเจารู ๑, เห็น พูดวาขาพเจาไมเห็น ๑,
ไดยิน พูดวาขาพเจาไมไดยนิ ๑, ทราบ พูดวาขาพเจาไมทราบ ๑, รู พูดวาขาพเจาไมรู ๑.
บทภาชนีย
[๑๗๕] ที่ชื่อวา ไมเห็น คือ ไมเห็นดวยตา.
ที่ชื่อวา ไมไดยิน คือ ไมไดยินดวยหู.
ที่ชื่อวา ไมทราบ คือ ไมไดสูดดมดวยจมูก, ไมไดลิ้มดวยลิน้ , ไมไดสัมผัสดวยกาย.
ที่ชื่อวา ไมรู คือ ไมรูดวยใจ.
ที่ชื่อวา เห็น คือ เห็นดวยตา.
ที่ชื่อวา ไดยิน คือ ไดยนิ ดวยหู.
ที่ชื่อวา ทราบ คือ ไดสูดดมดวยจมูก, ไดลิ้มดวยลิ้น, ไดสัมผัสดวยกาย.
ที่ชื่อวา รู คือ รูดวยใจ.
อาการของการกลาวเท็จๆ ทัง้ ที่รู
ไมเห็น-วาเห็น
[๑๗๖] ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง คือ ๑ เบื้องตน
เธอรูวาจักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาวก็รวู ากลาวเท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา กลาวเท็จแลว,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๔ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว, ๔ อําพราง
ความเห็น, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๕ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากําลังกลาวเท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รูวา กลาวเท็จแลว, ๔
อําพรางความเห็น, ๕ อําพรางความถูกใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๖ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จแลว, ๔ อําพราง
ความเห็น, ๕ อําพรางความถูกใจ, ๖ อําพรางความชอบใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๗ อยาง คือ ๑ เบื้องตนเธอรูวา
จักกลาวเท็จ, ๒ กําลังกลาว ก็รูวากลาวเท็จ, ๓ ครั้นกลาวแลว ก็รวู ากลาวเท็จ, ๔ อําพราง
ความเห็น, ๕ อําพรางความถูกใจ, ๖ อําพรางความชอบใจ, ๗ อําพรางความจริง, ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไมไดยนิ -วาไดยิน
ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมทราบ-วาทราบ
ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมรู-วารู
ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมเห็น วาเห็น และไดยนิ
[๑๗๗] ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็นและไดยินดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ไมเห็น วาเห็น และทราบ
ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ไมเห็น วาเห็น และรู
ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ไมเห็น วาเห็น ไดยนิ และทราบ
ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,
ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมเห็น วาเห็น ไดยนิ และรู
ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ไมเห็น วาเห็น ไดยิน ทราบ และรู
ไมเห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน ทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ...,
ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมไดยนิ วาไดยิน และทราบ
ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ไมไดยนิ วาไดยิน และรู
ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไมไดยนิ วาไดยิน และเห็น
ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ไมไดยนิ วาไดยิน ทราบ และรู
ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ...,
ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ไมไดยิน วาไดยิน ทราบ และเห็น
ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ...,
ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมไดยิน วาไดยิน ทราบ รู และเห็น
ไมไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ รู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ...,
ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมทราบ วาทราบ และรู
ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไมทราบ วาทราบ และเห็น
ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ไมทราบ วาทราบ และไดยนิ
ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ไมทราบ วาทราบ รู และเห็น
ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ไมทราบ วาทราบ รู และไดยิน
ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
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ไมทราบ วาทราบ รู เห็น และไดยิน
ไมทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู เห็น และไดยนิ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,
ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมรู วารู และเห็น
ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔
อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไมรู วารู และไดยิน
ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และไดยนิ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔
อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไมรู วารู และทราบ
ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔
อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไมรู วารู เห็น และไดยิน
ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไมรู วารู เห็น และทราบ
ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไมรู วารู เห็น ไดยิน และทราบ
ไมรู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น ไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ...,
ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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เห็น วาไมเห็น
[๑๗๘] เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไดยิน วาไมไดยิน
ไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทราบ วาไมทราบ
ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
รู วาไมรู
รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไมรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
เห็น วาไดยิน
[๑๗๙] เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
เห็น วาทราบ
เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
เห็น วารู
เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
เห็น วาไดยิน และทราบ
เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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เห็น วาไดยิน และรู
เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔
อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
เห็น วาไดยิน ทราบ และรู
เห็น ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดยิน วาทราบ
ไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดยนิ วารู
ไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดยนิ วาเห็น
ไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดยิน วาทราบ และรู
ไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ไดยิน วาทราบ และเห็น
ไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ไดยิน วาทราบ รู และเห็น
ไดยนิ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ รู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทราบ วารู
ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทราบ วาเห็น
ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทราบ วาไดยนิ
ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทราบ วารู และเห็น
ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔
อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ทราบ วารู และไดยิน
ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู และไดยนิ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ทราบ วารู เห็น และไดยนิ
ทราบ ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจารู เห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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รู วาเห็น
รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
รู วาไดยนิ
รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง, ตองอาบัติปาจิตตีย.
รู วาทราบ
รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ...,
ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
รู วาเห็น และไดยิน
รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ
๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
รู วาเห็น และทราบ
รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔
อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
รู วาเห็น ไดยนิ และทราบ
รู ภิกษุรูอยูกลาวเท็จวาขาพเจาเห็น ไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวย
อาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ...,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
เห็น-สงสัย
[๑๘๐] เห็น ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวาเห็น จําไมไดวาเห็น หลงลืมวาเห็น รูอยู
กลาวเท็จวา ขาพเจาเห็น และไดยิน ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ
๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... ขาพเจาเห็น และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเห็น และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเห็น ไดยนิ และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเห็น ไดยนิ และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเห็น ไดยนิ ทราบ และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไดยิน - สงสัย
ไดยนิ ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวาไดยิน จําไมไดวาไดยิน หลงลืมวาไดยิน รูอยู
กลาวเท็จวา ขาพเจาไดยิน และทราบ ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวย
อาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาไดยิน และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาไดยิน และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาไดยิน ทราบ และรู ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาไดยิน ทราบ และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาไดยิน ทราบ รู และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทราบ - สงสัย
ทราบ ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวาทราบ จําไมไดวาทราบ หลงลืมวาทราบ รูอยูกลาว
เท็จวา ขาพเจาทราบ และรู ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕
อยาง ..., ดวยอาการ ๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาทราบ และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาทราบ และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาทราบ รู และเห็น ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาทราบ รู และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาทราบ รู เห็น และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
รู - สงสัย
รู ภิกษุสงสัย กําหนดไมไดวารู จําไมไดวารู หลงลืมวารู รูอยูกลาวเท็จวา ขาพเจารู
และเห็น ดวยอาการ ๓ อยาง ..., ดวยอาการ ๔ อยาง ..., ดวยอาการ ๕ อยาง ..., ดวยอาการ
๖ อยาง ..., ดวยอาการ ๗ อยาง ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... ขาพเจารู และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจารู และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจารู เห็น และไดยิน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจารู เห็น และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจารู เห็น ไดยิน และทราบ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนาปตติวาร
[๑๘๑] ภิกษุพูดพลั้ง ๑, ภิกษุพูดพลาด ๑, [ชื่อวาพูดพลั้ง คือพูดเร็วไป ชื่อวาพูดพลาด
คือตั้งใจวาจักพูดคําอื่น แตกลับพูดไปอีกอยาง] ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตอง
อาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
______________
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๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๑๘๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภิกษุผมู ีศีล
เปนที่รัก กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก คือ ดาวา สบประมาท กระทบกําเนิดบาง
ชื่อบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง
คําดาที่ทรามบาง.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย ทะเลาะกับภิกษุผูมศี ีลเปนที่รัก จึงได
กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก คือดาวาสบประมาทกระทบกําเนิดบาง ชื่อบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาที่ทราม
บางเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า จริงหรือภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
ทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก คือดาวา
สบประมาท กระทบกําเนิดบาง ชื่อบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง
รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาที่ทรามบาง?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงได
ทะเลาะกับพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก กลาวเสียดแทงพวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก คือดาวา
สบประมาท กระทบกําเนิดบาง ชื่อบาง วงศตระกูลบาง การงานบาง ศิลปบาง โรคบาง
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รูปพรรณบาง กิเลสบาง อาบัติบาง คําดาที่ทรามบาง? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิง่ ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...,
ครั้นแลวทรงกระทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายดังตอไปนี้:เรื่องโคนันทิวิสาล
[๑๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว. พราหมณคนหนึ่งในเมืองตักกสิลา
มีโคถึกตัวหนึง่ ชื่อนันทิวิสาล. ครั้งนั้นโคถึกชื่อนันทิวิสาล ไดกลาวคํานี้กระพราหมณนั้นวา
ขาแตทานพราหมณ ทานจงไปพนันกับเศรษฐีดว ยทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณวา โคถึกของขาพเจา
จักลากเกวียน ๑๐๐ เลมที่ผูกเนื่องกันไปได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จึงพราหมณนนั้ ไดทําการพนันกับเศรษฐีดว ยทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณวา
โคถึกของขาพเจาจักลากเกวียน ๑๐๐ เลมทีผ่ ูกเนื่องกันไปได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้นแลวพราหมณไดผูกเกวียน ๑๐๐ เลมใหเนื่องกัน เทียมโคถึก
นันทิวิสาลเสร็จแลว ไดกลาวคํานี้วา จงฉุดไป เจาโคโกง จงลากไป เจาโคโกง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น โคถึกนันทิวิสาลไดยืนอยูในที่เดิมนัน่ เอง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พราหมณนั้นแพพนัน เสียทรัพย ๑,๐๐๐ กษาปณแลว
ไดซบเซา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตอมา โคถึกนันทิวสิ าลไดถามพราหมณนนั้ วา ขาแตทานพราหมณ
เหตุไรทานจึงซบเซา?
พ. ก็เพราะเจาทําใหเราตองแพ เสียทรัพยไป ๑,๐๐๐ กษาปณ นั่นละซิ เจาตัวดี.
น. ขาแตทานพราหมณ ก็ทานมาเรียกขาพเจาผูไมโกง ดวยถอยคําวาโกงทําไมเลา?
ขอทานจงไปอีกครั้งหนึ่ง จงพนันกับเศรษฐีดว ยทรัพย ๒,๐๐๐ กษาปณวา โคถึกของขาพเจา
จักลากเกวียน ๑๐๐ เลมที่ผูกเนื่องกันไปได แตอยาเรียกขาพเจาผูไมโกง ดวยถอยคําวาโกง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทันใดนั้นแล พราหมณนั้นไดพนันกับเศรษฐีดวยทรัพย ๒,๐๐๐
กษาปณวา โคถึกของขาพเจาจักลากเกวียน ๑๐๐ เลมที่ผูกเนื่องกันไปได. ครั้นแลวไดผกู เกวียน
๑๐๐ เลมใหเนือ่ งกัน เทียมโคถึกนันทิวิสาลแลวไดกลาวคํานี้วา เชิญฉุดไปเถิด พอรูปงาม
เชิญลากไปเถิด พอรูปงาม.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล โคถึกนันทิวิสาลไดลากเกวียน ๑๐๐ เลม ซึ่งผูกเนื่องกัน
ไปไดแลว.
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[๑๘๔] บุคคลกลาวควรแตถอยคําเปนที่จําเริญใจ,
ไมควรกลาวถอยคําอันไมเปนที่จําเริญใจ ในกาลไหน ๆ.
เพราะเมือ่ พราหมณกลาวถอยคําเปนที่จําเริญใจ,
โคถึกนันทิวิสาลไดลากเกวียนหนักไป,
ยังพราหมณนั้นใหไดทรัพย, และไดดีใจเพราะพราหมณ
ไดทรัพยโดยการกระทําของตนนั้นแล.
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมครั้งนั้น คําดา คําสบประมาทก็มิไดเปนที่พอใจของเรา
ไฉน ในบัดนี้ คําดา คําสบประมาท จักเปนที่พอใจเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิง่ ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๑. ๒. เปนปาจิตตีย ในเพราะโอมสวาท.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๑๘๖] ทีช่ ื่อวา โอมสวาท ไดแกคําพูดเสียดแทงใหเจ็บใจดวยอาการ ๑๐ อยาง คือ
ชาติ ๑ ชื่อ ๑ โคตร ๑ การงาน ๑ ศิลป ๑ โรค ๑ รูปพรรณ ๑ กิเลส ๑ อาบัติ ๑
คําดา ๑.
บทภาชนีย
[๑๘๗] ทีช่ ื่อวา ชาติ ไดแกชาติ ๒ คือ ชาติทราม ๑ ชาติอุกฤษฏ ๑.
ที่ชื่อวา ชาติทราม ไดแกชาติคนจัณฑาล ชาติคนจักสาน ชาติพราน ชาติคน
ชางหนัง ชาติคนเทดอกไม นี้ชื่อวาชาติทราม.
ที่ชื่อวา ชาติอุกฤษฏ ไดแกชาติกษัตริย ชาติพราหมณ นี้ชื่อวาชาติอกุ ฤษฏ.
[๑๘๘] ทีช่ ื่อวา ชื่อ ไดแกชื่อ ๒ คือ ชือ่ ทราม ๑ ชื่ออุกฤษฏ ๑.
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ที่ชื่อวา ชือ่ ทราม ไดแก ชื่ออวกัณณกะ ชวกัณณกะ ธนิฏฐกะ สวิฏฐกะ
กุลวัฑฒกะ, ก็หรือชื่อที่เขาเยยหยัน เหยียดหยาม เกลียดชัง ดูหมิ่น ไมนบั ถือกันในชนบท
นั้นๆ นี้ชื่อวาชือ่ ทราม.
ชื่อวา ชื่ออุกฤษฏ ไดแกชื่อที่เกี่ยวเนื่องดวยพุทธะ ธัมมะ สังฆะ, ก็หรือชื่อที่เขา
ไมเยยหยัน ไมเหยียดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหมิ่น นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ชื่อวา
ชื่ออุกฤษฏ.
[๑๘๙] ทีช่ ื่อวา โคตร ไดแกวงศตระกูล มี ๒ คือ วงศตระกูลทราม ๑ วงศตระกูล
อุกฤษฏ ๑.
ที่ชื่อวา วงศตระกูลทราม ไดแกวงศตระกูลภารทวาชะ, ก็หรือวงศตระกูลที่เขา
เยยหยัน เหยียดหยาม เกลียดชัง ดูหมิ่น ไมนับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ชอื่ วาวงศตระกูล
ทราม.
ที่ชื่อวา วงศตระกูลอุกฤษฏ ไดแกวงศตระกูลโคตมะ วงศตระกูลโมคคัลลานะ
วงศตระกูลกัจจายนะ วงศตระกูลวาเสฏฐะ, ก็หรือวงศตระกูลที่เขาไมเยยหยัน ไมเหยียดหยาม
ไมเกลียดชัง ไมดูหมิ่น นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ชื่อวา วงศตระกูลอุกฤษฏ.
[๑๙๐] ทีช่ ื่อวา การงาน ไดแกงานที่ทาํ มี ๒ คือ งานทราม ๑ งานอุกฤษฏ ๑.
ที่ชื่อวา งานทราม ไดแกงานชางไม งานเทดอกไม, ก็หรืองานที่เขาเยยหยัน
เหยียดหยาม เกลียดชัง ดูหมิน่ ไมนับถือกัน ในชนบทนัน้ ๆ นี้ชื่อวางานทราม.
ที่ชื่อวา งานอุกฤษฏ ไดแก งานทํานา งานคาขาย งานเลี้ยงโค, ก็หรืองานที่เขา
ไมเยยหยัน ไมเหยียดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหมิ่น นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ชื่อวา งาน
อุกฤษฏ.
[๑๙๑] ทีช่ ื่อวา ศิลปะ ไดแกวิชาการชาง มี ๒ คือ วิชาการชางทราม ๑ วิชาการ
ชางอุกฤษฏ ๑.
ที่ชื่อวา วิชาการชางทราม ไดแก วิชาการชางจักสาน, วิชาการชางหมอ วิชาการ
ชางหูก วิชาการชางหนัง วิชาการชางกัลบก, ก็หรือวิชาการชางที่เขาเยยหยัน เหยียดหยาม
เกลียดชัง ดูหมิ่น ไมนับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ชื่อวาวิชาการชางทราม.
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ที่ชื่อวา วิชาการชางอุกฤษฏ ไดแกวิชาการชางนับ วิชาการชางคํานวณ วิชาการ
ชางเขียน, ก็หรือวิชาการชางที่เขาไมเยยหยัน ไมเหยียดหยาม ไมเกลียดชัง ไมดูหมิ่น
นับถือกันในชนบทนั้นๆ นี้ชอื่ วาวิชาการชางอุกฤษฏ.
[๑๙๒] โรค แมทั้งปวง ชื่อวาทราม, แตโรคเบาหวาน ชื่อวาโรคอุกฤษฏ.
[๑๙๓] ทีช่ ื่อวา รูปพรรณ ไดแกรูปพรรณมี ๒ คือ รูปพรรณทราม ๑ รูปพรรณ
อุกฤษฏ ๑.
ที่ชื่อวา รูปพรรณทราม คือ สูงเกินไป ต่ําเกินไป, ดําเกินไป ขาวเกินไป
นี้ชื่อวารูปพรรณทราม.
ที่ชื่อวา รูปพรรณอุกฤษฏ คือไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไมดาํ นัก ไมขาวนัก นี้ชื่อวา
รูปพรรณอุกฤษฏ.
[๑๙๔] กิเลส แมทั้งปวง ชื่อวาทราม.
[๑๙๕] อาบัติ แมทั้งปวง ชื่อวาทราม, แตโสดาบัติ สมาบัติ ชื่อวา อาบัติอุกฤษฏ
[๑๙๖] ทีช่ ื่อวา คําดา ไดแกคําดา มี ๒ คือ คําดาทราม ๑ คําดาอุกฤษฏ ๑.
ที่ชื่อวา คําดาทราม ไดแกคําดาวา เปนอูฐ, เปนแพะ, เปนโค, เปนลา, เปน
สัตวดิรัจฉาน, เปนสัตวนรก, สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, คําดาวาที่เกีย่ วดวย
ยะอักษร ภะอักษร, หรือนิมิตของชายและนิมิตของหญิง นี้ชื่อวาคําดาทราม.
ที่ชื่อวา คําดาอุกฤษฏ ไดแก คําดาวา เปนบัณฑิต เปนคนฉลาด เปนนักปราชญ
เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, นี้ชื่อวาคําดาอุกฤษฏ.
อุปสัมบันดาอุปสัมบัน
พูดกดกระทบชาติ
[๑๙๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติทรามคือ พูดกะอุปสัมบันชาติคน
จัณฑาล, ชาติคนจักสาน, ชาติพราน, ชาติคนชางหนัง, ชาติคนเทดอกไม, วาเปน
ชาติคนจัณฑาล, วาเปนชาติคนจักสาน, วาเปนชาติพราน, วาเปนชาติคนชางหนัง, วาเปน
ชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
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[๑๙๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดอุกฤษฏดวยกลาวกระทบชาติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันกําเนิด
กษัตริย, กําเนิดพราหมณ, วาเปนชาติคนจัณฑาล, วาเปนชาติคนจักสาน, วาเปนชาติพราน,
วาเปนชาติคนชางหนัง, วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบชาติ
[๑๙๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดทรามดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดคน
จัณฑาล, กําเนิดคนจักสาน, กําเนิดพราน, กําเนิดคนชางหนัง กําเนิดคนเทดอกไม
วาเปนชาติกษัตริย, วาเปนชาติพราหมณ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบชาติ
[๒๐๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันกําเนิดอุกฤษฏดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันกําเนิด
กษัตริย กําเนิดพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบชื่อ
[๒๐๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีชื่อทรามดวยกลาวกระทบชื่อทราม คือ พูดกะอุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ
ชวกัณณกะ ชือ่ ธนิฏฐกะ ... ชื่อสวิฏฐกะ ... ชื่อกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณะ วาทาน
ชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คําพูด
พูดกดใหเลวกระทบชื่อ
[๒๐๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีชื่ออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อทราม คือ พูดกะอุปสัมบันชือ่
พุทธรักขิต ... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ
วาทานธนิฏฐกะ สวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
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พูดประชดกระทบชื่อ
[๒๐๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีชื่อทราม ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันชือ่
อวกัณณกะ ... ชื่อชววัณณกะ ... ชื่อธนิฏฐกะ ... ชื่อสวิฏฐกะ ... ชื่อกุลวัฑฒกะ วาทานพุทธ
รักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบชื่อ
[๒๐๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีชื่ออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันชือ่
พุทธรักขิต ... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทาน
สังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบโคตร
[๒๐๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรทรามดวยกลาวกระทบโคตรทราม คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร,
ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบโคตร
[๒๐๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรทราม คือ พูดกะอุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโกสิยโคตร
วาทานภารทวาชโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบโคตร
[๒๐๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรทรามดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน
โกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลานโคตร วาทาน
กัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
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พูดยกยอกระทบโคตร
[๒๐๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน
โคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโคตมโคตร วาทาน
โมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้ เปนตน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกระทบการงาน
[๒๐๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานทรามดวยกลาวกระทบการงานทราม คือ พูดกะอุปสัมบันเปน
ชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานชางไม วาทานทํางานเทดอกไม ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบการงาน
[๒๑๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบการงานทราม คือพูดกะอุปสัมบัน
เปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทานทํางานชางไม วาทานทํางานเทดอกไม
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบการงาน
[๒๑๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน
เปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วาทานทํางาน
เลี้ยงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบการงาน
[๒๑๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน
เปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย
วาทานทํางานเลี้ยงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
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พูดกดกระทบศิลปะ
[๒๑๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะ
อุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน, ... มีวิชาการชางหมอ, ... มีวิชาการชางหูก, ... มีวิชาการชางหนัง,
... มีวิชาการชางกัลบก, วาทานมีวิชาการชางจักสาน, วาทานมีวิชาการชางหมอ, วาทานมีวิชา
การชางหูก, วาทานมีวิชาการชางหนัง, วามีวิชาการชางกัลบก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบศิลปะ
[๒๑๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะ
อุปสัมบันวิชาการชางนับ, มีวิชาการชางคํานวณ, มีวิชาการชางเขียน, วาทานมีวิชาการชางจักสาน,
วาทานมีวิชาการชางหมอ, วาทานมีวิชาการชางหูก, วาทานมีวิชาการชางหนัง, วาทานมีวิชาการชาง
กัลบก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบศิลปะ
[๒๑๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะ
อุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน, มีวิชาการชางหมอ, มีวิชาการชางหูก, มีวิชาการชางหนัง,
มีวิชาการชางกัลบก, วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวชิ าการชางคํานวณ, วาทานมีวิชาการ
ชางเขียน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบศิลปะ
[๒๑๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะประสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ
พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางคํานวณ, มีวชิ าการชางเขียน, วาทานมีวิชาการชางนับ, วาทานมี
วิชาการชางคํานวณ, วาทานมีวิชาการชางเขียน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด
พูดกดกระทบโรค
[๒๑๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผู
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เปนโรคเรื้อน, โรคฝ, ... โรคกลาก, ... โรคมองครอ, ... โรคลมบาหมู, วาทานเปนโรคเรื้อน, วาทาน
เปนโรคฝ, วาทานเปนโรคกลาก, วาทานเปนโรคมองครอ, วาทานเปนโรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบโรค
[๒๑๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน, วาทานเปนโรคเรื้อน, วาทานเปนโรคฝ, วาทานเปนโรคกลาก, วาทานเปนโรค
มองครอ, วาทานเปนโรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบโรค
[๒๑๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผู
เปนโรคเรื้อน, ... โรคฝ, โรคกลาก, ... โรคมองครอ, ... โรคลมบาหมู ... วาทานเปนโรคเบาหวาน, ... ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด
พูดยกยอกระทบโรค
[๒๒๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน
ผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด
พูดกดกระทบรูปพรรณ
[๒๒๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน
ผูสูงเกินไป, ... ต่ําเกินไป, ... ดําเกินไป, ... ขาวเกินไป, วาทานเปนคนสูงนัก, วาทานเปนคนต่ํานัก
วาทานเปนคนดํานัก, วาทานเปนคนขาวนัก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบรูปพรรณ
[๒๒๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะ
อุปสัมบันผูไมสูงนัก, ... ไมตา่ํ นัก, ... ไมดํานัก, ... ไมขาวนัก, วาทานเปนคนสูงนัก, วาทานเปนคน
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ต่ํานัก, วาทานเปนคนดํานัก, วาทานเปนคนขาวนัก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบรูปพรรณ
[๒๒๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะ
อุปสัมบันผูสูงเกินไป, ... ต่ําเกินไป, ... ดําเกินไป, ... ขาวเกินไป, วาทานเปนคนไมสงู นัก, วาทาน
เปนคนไมต่ํานัก, วาทานเปนคนไมดํานัก, วาทานเปนคนไมขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบรูปพรรณ
[๒๒๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ
พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงเกินไป, ... ไมต่ําเกินไป, ... ไมดําเกินไป, ... ไมขาวเกินไป, วาทานเปน
คนไมสูงนัก, วาทานเปนคนไมต่ํานัก, วาทานเปนคนไมดํานัก, วาทานเปนคนไมขาวนัก,
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบกิเลส
[๒๒๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม, ... ผูถูกโทสะย่ํายี, ... ผูถูกโมหะครอบงํา, วาทานถูกราคะกลุมรุม, วาทานถูกโทสะย่ํายี, วาทานถูกโมหะครอบงํา, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบกิเลส
[๒๒๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน
ผูปราศจากราคะ, ... ปราศจากโทสะ, ... ปราศจากโมหะ, วาทานถูกราคะกลุมรุม, วาทานถูกโทสะ
ย่ํายี, วาทานถูกโมหะครอบงํา, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบกิเลส
[๒๒๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน
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ผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา ... วาทานปราศจากราคะ, วาทานปราศจาก
โทสะ, วาทานปราศจากโมหะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบกิเลส
[๒๒๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันมีกิเลสอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบัน
ผูปราศจากราคะ, ... ปราศจากโทสะ, ... ปราศจากโมหะ, วาทานปราศจากราคะ, วาทานปราศจาก
โทสะ, วาทานปราศจากโมหะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบอาบัติ
[๒๒๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบัน
ผูตองอาบัติปาราชิก, ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส, ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย, ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย
ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, ... ผูตองอาบัติทุกกฏ, ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต, วาทานตองอาบัติปาราชิก,
วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส, วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย, วาทานตองอาบัติปาจิตตีย, วาทานตอง
อาบัติปาฏิเทสนียะ, วาทานตองอาบัติทุกกฏ, วาทานตองอาบัติทุพภาสิต, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบอาบัติ
[๒๓๐] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะ
อุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก, วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส, วาทานตอง
อาบัติถุลลัจจัย, วาทานตองอาบัติปาจิตตีย, วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, วาทานตองอาบัติทุกกฏ,
วาทานตองอาบัติทุพภาสิต, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบอาบัติ
[๒๓๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก, ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส, ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย, ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย
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ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ, ... ผูตองอาบัติทุกกฏ, ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต, วาทานถึงโสดาบัน, ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบอาบัติ
[๒๓๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบอาบัติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองโสดาบัติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบคําสบประมาท
[๒๓๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ พูดกะอุป
สัมบันมีความประพฤติดังอูฐ, ... มีความประพฤติดังแพะ, ... มีความประพฤติดังโค, ... มีความประพฤติดังลา, ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน, ... มีความประพฤติดังสัตวนรก, วาทานเปนอูฐ
วาทานเปนแพะ, วาทานเปนโค, วาทานเปนลา, วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน, วาทานเปนสัตวนรก,
สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบคําสบประมาท
[๒๓๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ อุปสัม
บันผูเปนบัณฑิต, ... ผูฉลาด, ... ผูมีปญญา, ... ผูพหูสูต, ... ผูมีธรรมกถึก, วาทานเปนอูฐ, วาทาน
เปนแพะ, วาทานเปนโค, วาทานเปนลา, วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน, วาทานเปนสัตวนรก, สุคติ
ของทานไมมี, ทานตองหวังไดทุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบคําสบประมาท
[๒๓๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ, ... มีความประพฤติดังแพะ, ... มีความประพฤติดังโค, ... มีความประพฤติดังลา, ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน, ... มีความประพฤติดังสัตวนรก, วาทานเปน
บัณฑิต, วาทานเปนคนฉลาด, วาทานเปนคนมีปญญา, วาทานเปนคนพหูสูต, วาทานเปนธรรม
กถึก, ทุคติของทานไมม,ี ทานตองหวังไดแตสุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
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พูดยกยอกระทบคําสบประมาท
[๒๓๖] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ
พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑิต, ... ผูฉลาด, ... ผูมีปญญา, ... ผูพหูสูต, ... ผูธรรมกถึก, วาทานเปนบัณฑิต, วาทานเปนคนฉลาด, วาทานเปนคนมีปญญา, วาทานเปนพหูสูต, วาทานเปนธรรมกถึก,
ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติทราม
[๒๓๗] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล,
บางพวกเปนชาติคนจักสาน, บางพวกเปนชาติพราน, บางพวกเปนชาติคนชางหนัง, บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
[๒๓๘] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติกษัตริย,
บางพวกเปนชาติพราหมณ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบนามทราม
[๒๓๙] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่ออวกัณณกะ,
บางพวกชื่อชวกัณณกะ, บางพวกชื่อธนิฏฐกะ, บางพวกชือ่ สวิฏฐกะ, บางพวกชื่อกุลวัฑฒกะ,
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบนามอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่อพุทธรักขิต, บางพวกชื่อธัมมรักขิต, บางพวกชื่อ
สังฆรักขิต, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร, บางพวกเปนภารทวาชโคตร,
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร, บางพวกเปนโมคคัลลานโคตร,
บางพวกเปนกัจจายนโคตร, บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม, บางพวกทํางานเทดอกไม, ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานไถนา, บางพวกทํางานคาขาย, บางพวก
ทํางานเลี้ยงโค, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน, บางพวกมีวิชาการชางหมอ,
บางพวกมีวิชาการชางหูก, บางพวกมีวิชาการชางหนัง, บางพวกมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ, บางพวกมีวิชาการชางคํานวณ,
บางพวกมีวิชาการชางเขียน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเรื้อน, บางพวกเปนโรคฝ, บางพวกเปน
โรคกลาก, บางพวกเปนโรคมองครอ, บางพวกเปนโรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป, บางพวกต่ําเกินไป, บางพวกดําเกินไป,
บางพวกขาวเกินไป, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก, บางพวกไมต่ํานัก, บางพวกไมดาํ นัก,
บางพวกไมขาวนัก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม, บางพวกถูกโทสะย่ํายี, บางพวก
ถูกโมหะครอบงํา, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ, บางพวกปราศจากโทสะ, บางพวก
ปราศจากโมหะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก, บางพวกตองอาบัติสังฆาทิเสส,
บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย, บางพวกตองอาบัติปาจิตตีย, บางพวกตองอาบัติปาฏิเทสนียะ,
บางพวกตองอาบัติทุกกฏ, บางพวกตองอาบัติทุพภาสิต, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถึงโสดาบัติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ, บางพวกมีความประพฤติ
ดังแพะ, บางพวกมีความประพฤติดังโค, บางพวกมีความประพฤติดังลา, บางพวกมีความประพฤติดังสัตวดริ ัจฉาน, บางพวกมีความประพฤติดังสัตวนรก, สุคติของภิกษุรูปนั้นไมม,ี ภิกษุ
พวกนั้นตองหวังไดแตทุกคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
[๒๔๐] -มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต, บางพวกเปนคนฉลาด,
บางพวกเปนคนมีปญญา, บางพวกเปนพหูสูต, บางพวกเปนธรรมกถึก, ทุคติของภิกษุบางพวก
นั้นไมม,ี ภิกษุบางพวกนั้นตองหวังไดแตสคุ ติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบชาติทราม
[๒๔๑] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา ภิกษุจําพวกใดกันแน เปนชาติคนจัณฑาล,-ชาติคนจักสาน,ชาติพราน-,ชาติคนชางหนัง,-ชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแนเปนชาติกษัตริย, ... ชาติพราหมณ, ... ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบนามทราม
... ภิกษุจาํ พวกใดกันแน ชื่ออวกัณณกะ, ... ชื่อชวกัณณกะ, ... ชื่อธนิฏฐกะ, ... ชื่อสวิฏฐกะ,
... ชื่อกุลวัฑฒกะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบนามอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ชื่อพุทธรักขิต, ... ชื่อธัมมรักขิต, ... ชื่อสังฆรักขิต, ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรทราม
ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร, ภารทวาชโคตร. ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโคตมโคตร, โมคคัลลานโคตร, กัจจายนโคตร, วาเสฏฐโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานทราม
ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนชางไม, คนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา, เปนคนทํางานคาขาย, เปนคนทํางานเลี้ยงโค,
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบศิลปะทราม
ภิกษุจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางจักสาน, มีวิชาการชางหมอ, มีวชิ าการชางหูก, มี
วิชาการชางหนัง, มีวิชาการชางกัลบก, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
ภิกษุจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางนับ, มีวิชาการชางคํานวณ, มีวชิ าการชางเขียน,
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคทราม
ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโรคเรื้อน, โรคฝ, โรคกลาก, โรคมองครอ, โรคลมบาหมู,
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
ภิกษุจําพวกไรกันแน สูงเกินไป, ต่ําเกินไป, ดําเกินไป, ขาวเกินไป, ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนคนไมสูงนัก, ไมต่ํานัก, ไมดํานัก, ไมขาวนัก, ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสทราม
ภิกษุจําพวกไรกันแน ถูกราคะกลุมรุม, ถูกโทสะย่ํายี, ถูกโมหะครอบงํา, ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
ภิกษุจําพวกไรกันแน ปราศจากราคะ, ปราศจากโทสะ, ปราศจากโมหะ, ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติทราม
ภิกษุจําพวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก, อาบัติสังฆาทิเสส, อาบัติถุลลัจจัย, อาบัติ
ปาจิตตีย, อาบัติปาฏิเทสนียะ, อาบัติทุกกฏ, อาบัติทุพภาสิต, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ
ภิกษุจําพวกไรกันแน ถึงโสดาบัน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม
ภิกษุจําพวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ, แพะ, โค, ลา, สัตวดริ ัจฉาน, สัตว
นรก, สุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี, ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนบัณฑิต, เปนคนฉลาด, มีปญญา, พหูสูต, ธรรมกถึก,
ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมม,ี ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสคุ ติ, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติทราม
[๒๔๒] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติคนจัณฑาล, ไมใชชาติคนจักสาน,
ไมใชชาติทราม, ไมใชชาติคนชางหนัง, ไมใชชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
พวกเราไมใชชาติกษัตริย ไมใชชาติพราหมณ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่อทราม
พวกเราไมใชชื่ออวกัณณกะ, ไมใชชื่อชวกัณณกะ, ไมใชชื่อธนิฏฐกะ, ไมใชชื่อ
สวิฏฐกะ, ไมใชชื่อกุลวัฑฒกะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
พวกเราไมใชชื่อพุทธรักขิต, ไมใชชื่อธัมมรักขิต, ไมใชชื่อสังฆรักขิต, ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรทราม
พวกเราไมใชโกสิยโคตร, ไมใชภารทวาชโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
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พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
พวกเราไมใชโคตมโคตร, ไมใชโมคคัลลานโคตร, ไมใชกัจจายนโคตร, ไมใชวาเสฏฐโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานทราม
พวกเราไมใชชางไม, ไมใชคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
พวกเราไมใชคนทํางานไถนา, ไมใชคนทํางานคาขาย, ไมใชคนทํางานเลี้ยงโค, ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปทราม
พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน, ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ, ... ไมใชมีวิชาการชางหูก, ...
ไมใชมีวิชาการชางหนัง, ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ, ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ, ... ไมใชมีวิชาการชางเขียน
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคทราม
... พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปนโรคมองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... พวกเราไมใชสูงเกินไป, ... ไมใชตา่ํ เกินไป, ไมดาํ เกินไป, ไมใชขาวเกินไป, ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชไมสูงนัก, ... ไมใชไมต่ํานัก, ... ไมใชไมดํานัก, ... ไมใชไมขาวนัก, ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบกิเลสทราม
... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา, ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชปราศจากราคะ, ... ไมใชปราศจากโทสะ, ... ไมใชปราศจากโมหะ, ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติทราม
พวกเราไมใชเปนผูตองอาบัติปาราชิก, ... อาบัติสังฆาทิเสส, ... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติ
ปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, อาบัติทุพภาสิต. ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนผูถงึ โสดาบัน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ, ... แพะ ... โค, ... ลา, ... สัตวดิรัจฉาน, ... สัตวนรก,
สุคติของพวกเราไมมี, พวกเราตองหวังไดแตทุคติ; ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด
พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต, ... ไมใชคนฉลาด, ... ไมใชคนมีปญญา, ... ไมใชพหูสตู , ... ไมใช
ธรรมกถึก, ทุคติของพวกเราไมมี, พวกเราตองหวังไดแตสุคติ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
อุปสัมบันดาอนุปสัมบัน
พูดกดกระทบชาติ
[๒๔๓] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ พูดกะอนุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติ
คนจัณฑาล, ... ชาติคนจักสาน, ... ชาติพราน, ... ชาติคนชางหนัง, ชาติคนเทดอกไม, วาเปนชาติคน
จัณฑาล, วาเปนชาติคนจักสาน, วาเปนชาติพราน, วาเปนชาติคนชางหนัง, วาเปนชาติคน
เทดอกไม, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดกดใหเลวกระทบชาติ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติกษัตริย
... ชาติพราหมณ วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน วาเปนชาติพราน วาเปนชาติ
คนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบชาติ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติคนจัณฑาล
... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติกษัตริย วาเปน
ชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบชาติ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชาติกษัตริย
... ชาติพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดกดกระทบชื่อ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีชื่อทราม ดวยกลาวกระทบชื่อทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ ... ชื่อ
ชวกัณณกะ ... ชื่อธนิฏฐกะ ... ชื่อสวิฏฐกะ ... ชื่อกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ
วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบชื่อ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีชื่ออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต
... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วา
ทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดประชดกระทบชื่อ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีชื่อทราม ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ
... ชื่อชวกัณณกะ ... ชื่อธนิฏฐกะ ... ชื่อสวิฏฐกะ ... ชื่อกุลวัฑฒกะ วาทานพุทธรักขิต วาทาน
ธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบชื่อ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีชื่ออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่ออุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต
... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบโคตร
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตรทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร
... ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบโคตร
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร
... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบโคตร
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร
... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทาน
วาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดยกยอกระทบโคตร
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตรอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลาน
โคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบการงาน
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม
... เปนคนเทดอกไม วาทานเปนชางไม วาทานเปนคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบการงาน
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบการงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันทํางาน
ไถนา ... ทํางานคาขาย ... ทํางานเลี้ยงโค วาทานเปนชางไม วาทานเปนคนเทดอกไม ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบการงาน
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันเปน
ชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วาทานทํางานเลี้ยงโค
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบการงาน
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบการงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ทํางานไถนา ... ทํางานคาขาย ... ทํางานเลี้ยงโค วาทานทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วา
ทานทํางานเลีย้ งโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบศิลปะ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมี
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วิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก ... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการ
ชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ วาทานมีวิชาการชางหูก
วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบศิลปะ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน
มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน วาทานมีวิชาการชางจักสาน
วาทานมีวิชาการชางหมอ วามีวิชาการชางหูก วาทานมีวชิ าการชางหนัง วาทานมีวิชาการกัลบก
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบศิลปะ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน
มีวิชาการชางจักสาน ... มีวชิ าการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก ... มีวชิ าการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบศิลปะ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะ
อนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน วาทานมีวิชาการ
ชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบโรค
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน
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... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ
วาทานเปนโรคกลาก วาทานเปนโรคมองครอ วาทานเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบโรค
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโรค
เบาหวาน วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ วาทานเปนโรคกลาก วาทานเปนโรค
มองครอ วาทานเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบโรค
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเ ปนโรคเรื้อน
... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบโรค
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรค
เบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผู
สูงเกินไป ... ต่าํ เกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป วาทานเปนคนสูงนัก วาทานเปนคน
ต่ํานัก วาทานเปนคนดํานัก วาทานเปนคนขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก วาทานเปนคนสูงนัก วาทานเปนคน
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ต่ํานัก วาทานเปนคนดํานัก วาทานเปนคนขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดประชดกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผู
สูงเกินไป ... ต่าํ เกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก วาทานเปนคน
ไมต่ํานัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคนไมขาวนัก ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูไมสูงเกินไป ... ไมต่ําเกินไป ... ไมดําเกินไป ... ไมขาวเกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก
วาทานเปนคนไมต่ํานัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคนไมขาวนัก ดังนีเ้ ปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบกิเลส
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะ
กลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี
วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบกิเลส
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี
วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดประชดกระทบกิเลส
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูถ ูกราคะ
กลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทานปราศจากราคะ วาทานปราศจากโทสะ
วาทานปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบกิเลส
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบกิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทานปราศจากราคะ วาทานปราศจาก
โทสะ วาทานปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบอาบัติ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติ
ปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทาน
ตองอาบัติสังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ วาทานตองอาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบอาบัติ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบอาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย
วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ วาทานตอง
อาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบอาบัติ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน
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ผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย
... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติทุพภาสิต วาทานเปนโสดาบัน
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบความประพฤติ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันผูอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปน
โสดาบัน วาทานเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ ... มีความประพฤติดังโค ... มีความประพฤติ
ดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนอูฐ
วาทานเปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก
สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดกดใหเลวกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผูธรรมกถึก วาทานเปนอูฐ วาทาน
เปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก
สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดประชดกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ ... มีความประพฤติดังโค ... มีความประพฤติ
ดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนบัณฑิต
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วาทานเปนคนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา วาทานเปนพหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติ
ของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดยกยอกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบัน
ผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผูธรรมกถึก วาทานเปนบัณฑิต วาทานเปน
คนฉลาด วาทานเปนคนมีปญ
 ญา วาทานเปนพหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี
ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติทราม
[๒๔๔] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําให
อัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติ
คนจัณฑาล บางพวกเปนชาติคนจักสาน บางพวกเปนชาติพราน บางพวกเปนชาติคนชางหนัง
บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติกษัตริย
บางพวกเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่อทราม
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่ออวกัณณกะ บางพวกชื่อ
ชวกัณณกะ บางพวกชื่อธนิฏฐกะ บางพวกชื่อสวิฏฐกะ บางพวกชื่อกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่อพุทธรักขิต บางพวกชื่อธัมมรักขิต
บางพวกชื่อสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบโคตรทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร บางพวกเปน ภารทวาชโคตร
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร บางพวกเปนโมคัลลานโคตร
บางพวกเปนกัจจายนโคตร บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม บางพวกทํางานเทดอกไม
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานไถนา บางพวกทํางานคาขาย
บางพวกทํางานเลี้ยงโค ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปะทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน บางพวกมีวิชาการ
ชางหมอ บางพวกมีวิชาการชางหูก บางพวกมีวิชาการชางหนัง บางพวกมีวิชาการชางกัลบก
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ บางพวกมีวิชาการชาง
คํานวณ บางพวกมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเรื้อน บางพวกเปนโรคฝ บางพวก
เปนโรคกลาก บางพวกเปนโรคมองครอ บางพวกเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป บางพวกต่าํ เกินไป บางพวก
ดําเกินไป บางพวกขาวเกินไป ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก บางพวกไมต่ํานัก บางพวกไม
ดํานัก บางพวกไมขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม บางพวกถูกโทสะย่ํายี
บางพวกถูกโมหะครอบงํา ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ บางพวกปราศจากโทสะ
บางพวกปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก บางพวกตองอาบัติ
สังฆาทิเสส บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกตองอาบัติปาจิตตีย บางพวกตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ บางพวกตองอาบัติทุกกฏ บางพวกตองอาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ บางพวกมีความ
ประพฤติดังแพะ บางพวกมีความประพฤติดังโค บางพวกมีความประพฤติดังลา บางพวกมี
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ความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน บางพวกมีความประพฤติดังสัตวนรก สุคติของอนุปสัมบันพวก
นั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนัน้ ตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต บางพวกเปนคนฉลาด
บางพวกเปนคนมีปญญา บางพวกเปนพหูสูต บางพวกเปนธรรมกถึก ทุคติของอนุปสัมบัน
พวกนั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนัน้ ตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติทราม
[๒๔๕] อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชาติคนจัณฑาล
... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่อทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ชื่ออวกัณณกะ ... ชือ่ ชวกัณณกะ ... ชื่อธนิฏฐกะ ... ชื่อ
สวิฏฐกะ ... ชือ่ กุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ชื่อพุทธรักขิต ... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร
... วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบการงานทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา ... เปนคนทํางานคาขาย ... เปนคน
ทํางานเลี้ยงโค ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปะทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ
ชางหูก ... มีวชิ าการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวชิ าการ
ชางเขียน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ
... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนสูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย
... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโสดาบัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตว
ดิรัจฉาน ... สัตวนรก สุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนัน้ ตองหวังไดแต
ทุคติ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา ... พหูสูต
... ธรรมกถึก ทุคติของอนุปสัมบันพวกนัน้ ไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ ตอง
อาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติทราม
อุปสัมบันปรารถนาจะดา ปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ปรารถนาจะทําใหอัปยศ
พูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติคนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน ... ไมใชชาติ
พราน ... ไมใชชาติคนชางหนัง ... ไมใชชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชชาติกษัตริย ... ไมใชชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่อทราม
... พวกเราไมใชชื่ออวกัณณกะ ... ไมใชชื่อชวกัณณกะ ... ไมใชชื่อธนิฏฐกะ ... ไมใชชื่อ
สวิฏฐกะ ... ไมใชชื่อกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... พวกเราไมใชชื่อพุทธรักขิต ... ไมใชชื่อธัมมรักขิต ... ไมใชชื่อสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรทราม
... พวกเราไมใชโกสิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช
วาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานทราม
... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด
พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทํางานคาขาย ... ไมใชคนทํางานเลี้ยงโค
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปะทราม
... พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาการชางหูก
... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการชางเขียน
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคทราม
... พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปนโรค
มองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... พวกเราไมใชสูงเกินไป ... ไมใชต่ําเกินไป ... ไมใชดําเกินไป ... ไมใชขาวเกินไป ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชไมสูงนัก ... ไมใชไมต่ํานัก ... ไมใชไมดํานัก ... ไมใชไมขาวนัก ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสทราม
... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชปราศจากราคะ ... ไมใชปราศจากโทสะ ... ไมใชปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติทราม
... พวกเราไมใชเปนผูตอ งอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติ
ปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทกุ กฏ ... อาบัตทิ ุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนผูเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน ... สัตว
นรก ... สุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต ... ไมใชเปนคนฉลาด ... ไมใชเปนคนมีปญญา ... ไมใช
พหูสูต ... ไมใชธรรมกถึก ทุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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อุปสัมบันลออุปสัมบัน
พูดลอกดกระทบชาติ
[๒๔๖] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติทราม คือพูดกะอุปสัมบันชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง
... ชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน วาเปนชาติพราน
วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบชาติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติทราม
คือ พูดกะอุปสัมบันชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน
วาเปนชาติพราน วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบชาติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ
คือพูดกะอุปสัมบันชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคน
เทดอกไม วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบชาติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติอุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอกดกระทบชื่อ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีชื่อทราม ดวยกลาวกระทบชือ่ ทราม
คือพูดกะอุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ ... ชื่อชวกัณณกะ ... ชือ่ ธนิฏฐกะ ... ชื่อสวิฏฐกะ
... ชื่อกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ
วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบชื่อ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีชื่ออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อทราม
คือพูดกะอุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต ... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต วาทานอวกัณณกะ
วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบชื่อ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีชื่อทราม ดวยกลาวกระทบชือ่ อุกฤษฏ
คือพูดกะอุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ ... ชื่อชวกัณณกะ ... ชือ่ ธนิฏฐกะ ... ชื่อสวิฏฐกะ ... ชื่อ
กุลวัฑฒกะ วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบชื่อ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีชื่ออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อ
อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต ... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต
วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบโคตร
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตรทราม
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คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบโคตร
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตร
ทราม คือพูดกะอุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วา
ทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบโคตร
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบโคตร
อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทาน
โมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบโคตร
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตร
อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร
วาทานโคตมโคตร วาทานโมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบการงาน
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการ
งานทราม คือพูดกะอุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานชางไม วาทาน
ทํางานเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบการงาน
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
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การงานทราม คือพูดกะอุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทานทํางาน
ชางไม วาทานทํางานเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบการงาน
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการ
งานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทาน
ทํางานคาขาย วาทานทํางานเลี้ยงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบการงาน
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
การงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทาน
ทํางานไถนา วาทานทํางานคาขาย วาทานทํางานเลี้ยงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบศิลปะ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางทราม คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ
ชางหูก ... มีวชิ าการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมี
วิชาการชางหมอ วาทานมีวชิ าการชางหูก วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบศิลปะ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางทราม คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวชิ าการ
ชางเขียน วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ, วาทานมีวิชาการชางหูก
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วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
คําพูด.
พูดลอประชดกระทบศิลปะ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ
ชางหูก ... มีวชิ าการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการ
ชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบศิลปะ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการ
ชางเขียน วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบโรค
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม
คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู
วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ วาทานเปนโรคกลาก วาทานเปนโรคมองครอ วาทานเปน
โรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบโรค
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรคทราม
คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเรื้อน วาทานเปนโรคฝ วาทานเปนโรค
กลาก วาทานเปนโรคมองครอ วาทานเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอประชดกระทบโรค
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคอุกฤษฏ
คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู
วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบโรค
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรค
อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณทราม คือพูดกะอุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ขาวเกินไป
วาทานเปนคนสูงนัก วาทานเปนคนต่ํานัก วาทานเปนคนดํานัก วาทานเปนคนขาวนัก
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก วาทาน
เปนคนสูงนัก วาทานเปนคนต่ํานัก วาทานเปนคนดํานัก วาทานเปนคนขาวนัก ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ
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รูปพรรณอุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป
วาทานเปนคนไมสูงนัก วาทานเปนคนไมต่ํานัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคน
ไมขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูไมสูงเกินไป ... ไมต่ําเกินไป ... ไมดําเกินไป ... ไมขาว
เกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก วาทานเปนคนไมต่ํานัก วาทานเปนคนไมดํานัก วาทานเปนคน
ไมขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบกิเลส
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบ
กิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา
วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบกิเลส
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว
กระทบกิเลสทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูป ราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ
วาทานถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบกิเลส
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลส
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อุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทาน
ปราศจากราคะ วาทานปราศจากโทสะ วาทานปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบกิเลส
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
กิเลสอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทาน
ปราศจากราคะ วาทานปราศจากโทสะ วาทานปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบอาบัติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูต องอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบ
อาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตอง
อาบัติทุพภาสิต วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทานตองอาบัติสังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติ
ถุลลัจจัย วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ
วาทานตองอาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบอาบัติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูอ ุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
อาบัติทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก วาทานตองอาบัติ
สังฆาทิเสส วาทานตองอาบัติถุลลัจจัย วาทานตองอาบัติปาจิตตีย วาทานตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ วาทานตองอาบัติทุกกฏ วาทานตองอาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบอาบัติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูต องอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบ
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อาบัติอุกฤษฏ คือพูดกะอุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติ
ทุพภาสิต วาทานเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบความประพฤติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูอ ุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูม ีความประพฤติทราม ดวยกลาว
กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ ... มี
ความประพฤติดังโค ... มีความประพฤติดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความ
ประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนอูฐ วาทานเปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา
วาทานเปนสัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูม ีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว
กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉ ลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต
... ผูธรรมกถึก วาทานเปนอูฐ วาทานเปนแพะ วาทานเปนโค วาทานเปนลา วาทานเปน
สัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอประชดกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูม ีความประพฤติทราม ดวยกลาว
กระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูม ีความประพฤติดังอูฐ ... มีความประพฤติดังแพะ
... มีความประพฤติดังโค ... มีความประพฤติดังลา ... มีความประพฤติดังสัตวดิรัจฉาน ... มีความ
ประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนบัณฑิต วาทานเปนคนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา
วาทานเปนพหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอุปสัมบันผูม ีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว
กระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอุปสัมบันผูเ ปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต
... ผูธรรมกถึก วาทานเปนบัณฑิต วาทานเปนคนฉลาด วาทานเปนคนมีปญญา วาทานเปน
พหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติทราม
[๒๔๗] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล บางพวกเปนชาติคนจักสาน บางพวกเปนชาติพราน
บางพวกเปนชาติคนชางหนัง บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้
บางพวกเปนชาติกษัตริย บางพวกเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่ออวกัณณกะ บางพวกชื่อชวกัณณกะ บางพวก
ชื่อธนิฏฐกะ บางพวกชื่อสวิฏฐกะ บางพวกชื่อกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่อพุทธรักขิต บางพวกชื่อธัมมรักขิต บางพวกชื่อ
สังฆรักขิต ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร บางพวกเปนภารทวาชโคตร
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร บางพวกเปนโมคคัลลานโคตร
บางพวกเปนกัจจายนโคตร บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม บางพวกทํางานเทดอกไม ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานไถนา บางพวกทําการคาขาย บางพวก
ทํางานเลี้ยงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน บางพวกมีวิชาการชางหมอ
บางพวกมีวิชาการชางหูก บางพวกมีวิชาการชางหนัง บางพวกมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ บางพวกมีวิชาการชางคํานวณ
บางพวกมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบโรคทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเรื้อน บางพวกเปนโรคฝ บางพวกเปน
โรคกลาก บางพวกเปนโรคมองครอ บางพวกเปนโรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป บางพวกต่ําเกินไป บางพวกดํา
เกินไป บางพวกขาวเกินไป ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก บางพวกไมต่ํานัก บางพวกไมดํานัก
บางพวกไมขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม บางพวกถูกโทสะย่ํายี บางพวก
ถูกโมหะครอบงํา ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ บางพวกปราศจากโทสะ บางพวก
ปราศจากโมหะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก บางพวกตองอาบัติสังฆาทิเสส
บางพวกตองอาบัติถุลลัจจัย บางพวกตองอาบัติปาจิตตีย บางพวกตองอาบัติปาฏิเทสนียะ
บางพวกตองอาบัติทุกกฏ บางพวกตองอาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ บางพวกมีความประพฤติ
ดังแพะ บางพวกมีความประพฤติดังโค บางพวกมีความประพฤติดังลา บางพวกมีความประพฤติ
ดังสัตวดิรัจฉาน บางพวกมีความประพฤติดังสัตวนรก สุคติของภิกษุพวกนัน้ ไมมี ภิกษุพวกนั้น
ตองหวังไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต บางพวกเปนคนฉลาด บางพวก
เปนคนมีปญญา บางพวกเปนพหูสูต บางพวกเปนธรรมกถึก ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี
ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสคุ ติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติทราม
[๒๔๘] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา ภิกษุจําพวกไรกัน
แน เปนชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติคน
เทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ชื่ออวกัณณกะ ... ชื่อชวกัณณกะ ... ชื่อธนิฏฐกะ ... ชื่อสวิฏฐกะ
... ชื่อกุลวัฑฒกะ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ชื่อพุทธรักขิต ... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต ดังนีเ้ ปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร ... การทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร
... วาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนชางไม ... คนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา ... ทําการคาขาย ... ทํางานเลี้ยงโค
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม
... ภิกษุพวกไรกันแน มีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก
... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ
... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน สูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป ตอง
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนคนไมสงู นัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ถูกราคะกลุม รุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ ตอง
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย
... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโสดาบัน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน
... สัตวนรก สุคติของภิกษุพวกนัน้ ไมมี ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา ... เปน
พหูสูต ... เปนธรรมกถึก ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ ตอง
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติทราม
[๒๔๙] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอุปสัมบัน ไมปรารถนา
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติ
คนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน ... ไมใชชาติพราน ... ไมใชชาติคนชางหนัง ... ไมใชชาติ
คนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชชาติกษัตริย ... ไมใชชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม
... พวกเราไมใชชื่ออวกัณณกะ ... ไมใชชื่อชวกัณณกะ ... ไมใชชื่อธนิฏฐกะ ... ไมใชชื่อ
สวิฏฐกะ ... ไมใชชื่อกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... พวกเราไมใชชื่อพุทธรักขิต ... ไมใชชื่อธัมมรักขิต ... ไมใชชื่อสังฆรักขิต ตอง
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม
... พวกเราไมใชโกสิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช
วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานทราม
... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทําการคาขาย ... ไมใชคนทํางานเลี้ยงโค
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม
... พวกเราไมใชมีวิชาการจักชางสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาการชางหูก
... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการ
ชางเขียน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบโรคทราม
... พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปน
โรคมองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... พวกเราไมใชสูงเกินไป ... ไมใชต่ําเกินไป ... ไมใชดําเกินไป ... ไมใชขาวเกินไป
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชสูงนัก ... ไมใชต่ํานัก ... ไมใชดํานัก ... ไมใชไมขาวนัก ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม
... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชปราศจากราคะ ... ไมใชปราศจากโทสะ ... ไมใชปราศจากโมหะ ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม
... พวกเราไมใชเปนผูตอ งอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย
... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชผูเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน
... สัตวนรก สุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต ... ไมใชคนฉลาด ... ไมใชคนมีปญญา ... ไมใชพหูสตู
... ไมใชธรรมกถึก ทุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตสุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
อุปสัมบันลออนุปสัมบัน
พูดลอกดกระทบชาติ
[๒๕๐] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไม
ปรารถนาจะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชาติทราม ดวยกลาว
กระทบชาติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีชาติคนจัณฑาล ... มีชาติคนจักสาน ... มีชาติพราน
... มีชาติคนชางหนัง ... มีชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปนชาติคนจักสาน
วาเปนชาติพราน วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบชาติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชาติ
ทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีชาติกษัตริย ... มีชาติพราหมณ วาเปนชาติคนจัณฑาล วาเปน
ชาติคนจักสาน วาเปนชาติพราน วาเปนชาติคนชางหนัง วาเปนชาติคนเทดอกไม ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบชาติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชาติทราม ดวยกลาวกระทบชาติ
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันมีชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคน
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ชางหนัง ... ชาติคนเทดอกไม วาเปนชาติกษัตริย วาเปนชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบชาติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชาติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
ชาติอุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันมีชาติกษัตริย ... มีชาติพราหมณ วาเปนชาติกษัตริย วาเปน
ชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบชื่อ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชื่อทราม ดวยกลาวกระทบชื่อทราม
คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ ... ชือ่ ชวกัณณกะ ... ชื่อธนิฏฐกะ ... ชื่อสวิฏฐกะ
... ชื่อกุลวัฑฒกะ วาทานอวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ
วาทานกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบชื่อ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชื่ออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
ชื่อทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต ... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต วาทาน
อวกัณณกะ วาทานชวกัณณกะ วาทานธนิฏฐกะ วาทานสวิฏฐกะ วาทานกุลวัฑฒกะ
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบชื่อ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชื่อทราม ดวยกลาวกระทบชื่อ
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่ออวกัณณกะ ... ชื่อชวกัณณกะ ... ชื่อธนิฏฐกะ ... ชื่อสวิฏฐกะ
... ชื่อกุลวัฑฒกะ วาทานพุทธรักขิต วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบชื่อ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีชื่ออุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบชื่อ
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อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันชื่อพุทธรักขิต ... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต วาทานพุทธรักขิต
วาทานธัมมรักขิต วาทานสังฆรักขิต ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบโคตร
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาว
กระทบโคตรทราม คือพูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโกสิยโคตร
วาทานภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบโคตร
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
โคตรทราม คือพูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร วาทานโกสิยโคตร วาทานภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบโคตร
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรทราม ดวยกลาวกระทบ
โคตรอุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร วาทานโคตมโคตร วาทาน
โมคคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบโคตร
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโคตรอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโคตร
อุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร
วาทานโคตมโคตร วาทานโมคัลลานโคตร วาทานกัจจายนโคตร วาทานวาเสฏฐโคตร ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบการงาน
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะ
ทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบ
การงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานชางไม
วาทานทํางานเทดอกไม ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด.
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พูดลอกดใหเลวกระทบการงาน
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
การงานทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทานทํางาน
ชางไม วาทานทํางานเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบการงาน
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีการงานทราม ดวยกลาวกระทบการ
งานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชางไม ... เปนคนเทดอกไม วาทานทํางานไถนา วาทาน
ทําการคาขาย วาทานทํางานเลี้ยงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบการงาน
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีการงานอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
การงานอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันเปนชาวนา ... เปนพอคา ... เปนคนเลี้ยงโค วาทาน
ทํางานไถนา วาทานทําการคาขาย วาทานทํางานเลี้ยงโค ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
คําพูด.
พูดลอกดกระทบศิลปะ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ
ชางหูก ... มีวชิ าการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ วาทานมีวิชาการชางหูก วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบศิลปะ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาว
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กระทบวิชาการชางทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวชิ าการชางคํานวณ ... มีวิชา
การชางเขียน วาทานมีวิชาการชางจักสาน วาทานมีวิชาการชางหมอ วาทานมีวิชาการชางหูก
วาทานมีวิชาการชางหนัง วาทานมีวิชาการชางกัลบก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
คําพูด.
พูดลอประชดกระทบศิลปะ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางทราม ดวยกลาวกระทบ
วิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางจักสาน ... มีวชิ าการชางหมอ ... มีวิชาการ
ชางหูก ... มีวชิ าการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก วาทานมีวิชาการชางนับ วาทานมีวิชาการ
ชางคํานวณ วาทานมีวิชาการชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบศิลปะ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางอุกฤษฏ ดวยกลาว
กระทบวิชาการชางอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันมีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มี
วิชาการชางเขียน วาทานมีวชิ าการชางนับ ... ชางคํานวณ ... ชางเขียน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบโรค
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรคทราม
คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู
วาทานเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตอง
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบโรค
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
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โรคทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก
... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบโรค
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโรคทราม ดวยกลาวกระทบโรค
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลม
บาหมู วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบโรค
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีโรคอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบโรค
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโรคเบาหวาน วาทานเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป
วาทานเปนคนสูงนัก ... ต่ํานัก ... ดํานัก ... ขาวนัก ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาว
กระทบรูปพรรณทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก
วาทานเปนคนสูงนัก ... ต่ํานัก ... ดํานัก ... ขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณทราม ดวยกลาวกระทบ
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รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูสูงเกินไป ... ต่าํ เกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป
วาทานเปนคนไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบรูปพรรณ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีรูปพรรณอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
รูปพรรณอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูไมสูงเกินไป ... ไมต่ําเกินไป ... ไมดําเกินไป ... ไม
ขาวเกินไป วาทานเปนคนไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก ตองอาบัตทิ ุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบกิเลส
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบ
กิเลสทราม คือพูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทาน
ถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบกิเลส
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
กิเลสทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ วาทาน
ถูกราคะกลุมรุม วาทานถูกโทสะย่ํายี วาทานถูกโมหะครอบงํา ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
คําพูด.
พูดลอประชดกระทบกิเลส
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีกิเลสทราม ดวยกลาวกระทบกิเลส
อุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา วาทานปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด
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พูดลอยกยอกระทบความประพฤติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ
วาทานปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ ตองอาบัตทิ ุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบอาบัติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาวกระทบ
อาบัติทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... ผูตองอาบัติสังฆาทิเสส ... ผูตองอาบัติ
ถุลลัจจัย ... ผูตองอาบัติปาจิตตีย ... ผูตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ... ผูตองอาบัติทุกกฏ ... ผูตองอาบัติ
ทุพภาสิต วาทานตองอาบัติปาราชิก ... สังฆาทิเสส ... ถุลลัจจัย ... ปาจิตตีย ... ปาฏิเทสนียะ
... ทุกกฏ ... ทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบอาบัติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว
กระทบอาบัตทิ ราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติ
ทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบอาบัติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติทราม ดวยกลาว
กระทบความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส
... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต
วาทานเปนโสดาบัน ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบความประพฤติ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาวกระทบ
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ความประพฤติอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนโสดาบัน วาทานเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว
กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน
วาทานเปนสัตวนรก สุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกดใหเลวกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทําให
อัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว
กระทบคําดาทราม คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต ... ผู
ธรรมกถึก วาทานเปนอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน วาทานเปนสัตวนรก สุคติ
ของทานไมมี ทานตองหวังไดแตทุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอประชดกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติทราม ดวยกลาว
กระทบคําดาอุกฤษฏ คือพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน มีความประพฤติดังสัตวนรก วาทานเปนบัณฑิต ... คนฉลาด ... คนมีปญญา ... พหูสูต
วาทานเปนธรรมกถึก ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ
คําพูด.
พูดลอยกยอกระทบคําสบประมาท
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดกะอนุปสัมบันผูมีความประพฤติอุกฤษฏ ดวยกลาว
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กระทบคําดาอุกฤษฏ คือ พูดกะอนุปสัมบันผูเปนบัณฑิต ... ผูฉลาด ... ผูมีปญญา ... ผูพหูสูต
... ผูธรรมกถึก วาทานเปนบัณฑิต ... คนฉลาด ... คนมีปญญา ... พหูสูต วาทานเปนธรรมกถึก
ทุคติของทานไมมี ทานตองหวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติทราม
[๒๕๑] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนา
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันใน
พระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติคนจัณฑาล บางพวกเปนชาติคนจักสาน บางพวกเปนชาติ
พราน บางพวกเปนชาติคนชางหนัง บางพวกเปนชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนาจะทํา
ใหอัปยศ แตมคี วามประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา มีอนุปสัมบันใน
พระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติกษัตริย บางพวกเปนชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่ออวกัณณกะ บางพวกชื่อชวกัณณกะ
บางพวกชื่อธนิฏฐกะ บางพวกชื่อสวิฏฐกะ บางพวกชื่อกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่อพุทธรักขิต บางพวกชื่อธัมมรักขิต
บางพวกชื่อสังฆรักขิต ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร บางพวกเปนภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร
... กัจจายนโคตร ... วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบการงานทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานชางไม ... ทํางานเทดอกไม ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกทํางานไถนา ... ทําการคาขาย ... ทํางานเลี้ยงโค
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอกระทบศิลปะทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางจักสาน ... ชางหมอ ... ชางหูก
... ชางหนัง ... ชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวิชาการชางนับ ... ชางคํานวณ ... ชางเขียน
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ ... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาว
เกินไป ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไม
ขาวนัก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะ
ครอบงํา ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ
... ปราศจากโมหะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส
... อาบัติถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต
ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน ดังนีเ้ ปนตน ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ ... ดังแพะ ... ดังโค
... ดังลา ... ดังสัตวดิรัจฉาน ... ดังสัตวนรก สุคติของทานพวกนั้นไมมี ทานพวกนั้นตองหวัง
ไดแตทุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... มีอนุปสัมบันในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคน
มีปญญา ... เปนพหูสูต ... เปนธรรมกถึก ทุคติของทานพวกนัน้ ไมมี ทานพวกนั้นตอง
หวังไดแตสุคติ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติทราม
[๒๕๒] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนา
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชาติคนจัณฑาล ... ชาติคนจักสาน ... ชาติพราน ... ชาติคนชางหนัง ... ชาติ
คนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชาติกษัตริย ... ชาติพราหมณ ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ชื่ออวกัณณกะ ... ชือ่ ชวกัณณกะ ... ชื่อธนิฏฐกะ
... ชื่อสวิฏฐกะ ... ชื่อกุลวัฑฒกะ ... ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ชื่อพุทธรักขิต ... ชื่อธัมมรักขิต ... ชื่อสังฆรักขิต ตอง
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร ... ภารทวาชโคตร ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโคตมโคตร ... โมคคัลลานโคตร ... กัจจายนโคตร
... วาเสฏฐโคตร ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนชางไม ... คนเทดอกไม ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา ... ทําการคาขาย ... ทํางานเลีย้ งโค
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการ
ชางหูก ... มีวชิ าการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวชิ าการชางเขียน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก ... โรคมองครอ
... โรคลมบาหมู ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน สูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนคนไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ถูกราคะกลุมรุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ ... ปราศจากโมหะ
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติ
ถุลลัจจัย ... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบความประพฤติอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนโสดาบัน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ ... แพะ ... โค ... ลา ... สัตวดิรัจฉาน
... สัตวนรก สุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... อนุปสัมบันจําพวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา
... เปนพหูสูต ... เปนธรรมกถึก ทุคติของอนุปสัมบันพวกนั้นไมมี อนุปสัมบันพวกนั้นตองหวัง
ไดแตสุคติ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบชาติทราม
[๒๕๓] อุปสัมบันไมปรารถนาจะดา ไมปรารถนาจะสบประมาทอนุปสัมบัน ไมปรารถนา
จะทําใหอัปยศ แตมีความประสงคจะลอเลน จึงพูดเปรยอยางนี้ คือกลาววา พวกเราไมใชชาติ
คนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน ... ไมใชชาติพราน ... ไมใชคนชาติหนัง ... ไมใชชาติคนเท
ดอกไม ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชชาติกษัตริย ... ไมใชชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่อทราม
... พวกเราไมใชชื่ออวกัณณกะ ... ไมใชชื่อชวกัณณกะ ... ไมใชชื่อธนิฏฐกะ ... ไมใชชื่อ
สวิฏฐกะ ... ไมใชชื่อกุลวัฑฒกะ ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... พวกเราไมใชชื่อพุทธรักขิต ... ไมใชชื่อธัมมรักขิต ... ไมใชชื่อสังฆรักขิต ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรทราม
... พวกเราไมใชโกสิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช
วาเสฏฐโคตร ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานทราม
... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ตองอาบัติทุพภาสิตทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทําการคาขาย ... ไมใชคนทํางานเลี้ยงโค
ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบศิลปะทราม
... พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาชางหูก
... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการชางเขียน,
... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคทราม
... พวกเราไมใชเปนโรคเรื้อน, ... ไมใชเปนโรคฝ, ... ไมใชเปนโรคกลาก, ... ไมใชเปนโรค
มองครอ, ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู, ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน, ... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... พวกเราไมใชสูงเกินไป, ... ไมใชตา่ํ เกินไป, ... ไมใชดําเกินไป, ... ไมใชขาวเกินไป,
... ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชไมสูงนัก, ... ไมใชไมต่ํานัก, ... ไมใชไมดํานัก, ... ไมใชไมขาวนัก, ... ตอง
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบกิเลสทราม
... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม, ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี, ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา, ... ตอง
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชปราศจากราคะ, ... ไมใชปราศจากโทสะ, ... ไมใชปราศจากโมหะ, ... ตอง
อาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบอาบัติทราม
... พวกเราไมใชเปนผูตอ งอาบัติปาราชิก, ... อาบัติสังฆาทิเสส, ... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติ
ปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, ... อาบัติทุพภาสิต, ดังนี้ ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนผูเปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
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พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ, ... ดังแพะ, ... ดังโค, ... ดังลา, ... ดังสัตวดิรัจฉาน,
... ดังสัตวนรก, สุคติของพวกเราไมม,ี พวกเราตองหวังไดแตทุคติ, ... ตองอาบัติทุพภาสิต
ทุกๆ คําพูด.
พูดลอเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต, ... ไมใชเปนคนฉลาด, ... ไมใชเปนคนมีปญญา, ... ไมใชเปน
พหูสูต, ... ไมใชเปนธรรมกถึก, ทุคติของพวกเราไมม,ี พวกเราตองหวังไดแตสุคติ, ... ตองอาบัติ
ทุพภาสิต ทุกๆ คําพูด.
อนาปตติวาร
[๒๕๔] ภิกษุมุงอรรถ ๑, ภิกษุมุงธรรม ๑ ภิกษุมุงสั่งสอน ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑,
ภิกษุมจี ิตฟุงซาน ๑, ภิกษุกระสับกระสายเพราะเวทนา ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
___________
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๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๒๕๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคีย เก็บเอาคําสอเสียดของพวกภิกษุ
ผูกอความบาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของฝายนี้แลว บอกแกฝายโนน
เพื่อทําลายฝายนี้, ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลายฝายโนน, เพราะเหตุนั้น
ความบาดหมางที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึน้ แลวก็รนุ แรงยิ่งขึ้น.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดเก็บเอาคําสอเสียดของพวกภิกษุ ผูกอความ
บาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของฝายนี้แลว บอกแกฝายโนน เพื่อทําลาย
ฝายนี้ ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลายฝายโนน เพราะเหตุนั้น ความบาด
หมางที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ทีเ่ กิดขึ้นแลว ก็รนุ แรงยิ่งขึ้น แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้นในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอเก็บเอา
คําสอเสียดของพวกภิกษุผูกอ ความบาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของ
ฝายนี้ แลวบอกแกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้, ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลาย
ฝายโนน, เพราะเหตุนั้น ความบาดหมางที่ยงั ไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึน้ แลวก็รุนแรงยิ่งขึน้
จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดเก็บเอา
คําสอเสียดของพวกภิกษุผูกอ ความบาดหมาง เกิดทะเลาะ ถึงวิวาทกัน ไปบอก คือฟงคําของ
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ฝายนี้ แลวบอกแกฝายโนน เพื่อทําลายฝายนี้, ฟงคําของฝายโนน แลวบอกแกฝายนี้ เพื่อทําลาย
ฝายโนน เพราะเหตุนั้น ความบาดหมางที่ยงั ไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึน้ แลวก็รุนแรงยิ่งขึน้
การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๒. ๓. เปนปาจิตตีย ในเพราะสอเสียดภิกษุ.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๕๖] ที่ชื่อวา สอเสียด ขยายความวา วัตถุสําหรับเก็บมาสอเสียด มีไดดว ยอาการ
๒ อยาง คือ ของคนผูตองการจะใหเขาชอบ ๑ ของคนผูประสงคจะใหเขาแตกกัน ๑.
ภิกษุเก็บเอาวัตถุสําหรับสอเสียดมากลาวโดยอาการ ๑๐ อยาง คือ ชาติ ๑ ชื่อ ๑
โคตร ๑ การงาน ๑ ศิลปะ ๑ โรค ๑ รูปพรรณ ๑ กิเลส ๑ อาบัติ ๑ คําดา ๑.
บทภาชนีย
ที่ชื่อวา ชาติ ไดแกกําเนิด มี ๒ คือ กําเนิดทราม ๑ กําเนิดอุกฤษฏ ๑.
ที่ชื่อวา กําเนิดทราม ไดแกกําเนิดคนจัณฑาล กําเนิดคนจักสาน กําเนิดพราน
กําเนิดคนชางหนัง กําเนิดคนเทดอกไม นีช่ ื่อวากําเนิดทราม.
ที่ชื่อวา กําเนิดอุกฤษฏ ไดแกกําเนิดกษัตริย กําเนิดพราหมณ นี่ชอื่ วา กําเนิด
อุกฤษฏ ฯลฯ ๑ที่ชื่อวา คําดา ไดแกคําดามี ๒ คํา คําดาทราม ๑ คําดาอุกฤษฏ ๑.
ที่ชื่อวา คําดาทราม ไดแกคําดาวา เปนอูฐ เปนแพะ เปนโค เปนลา เปนสัตวดิรจั ฉาน เปนสัตวนรก, สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, คําดาที่เกี่ยวดวยยะอักษร
ภะอักษร, หรือนิมิตของชายและนิมิตของหญิง นี่ชื่อวา คําดาทราม.
#๑. ที่ ฯลฯ ไวนี้ หมายถึงนาม โคตรเปนตน พึงดูในสิกขาบทที่ ๒ ขอ ๑๘๘ ถึง ๑๙๕
#หนา ๒๕-๒๗
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ที่ชื่อวา คําดาอุกฤษฏ ไดแกคําดาวา เปนบัณฑิต เปนคนฉลาด เปนนักปราชญ
เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก, ทุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตสุคติ, นี่ชื่อวา คําดาอุกฤษฏ.
อุปสัมบันสอเสียดอุปสัมบัน
พูดเหน็บแนมกระทบชาติทราม
[๒๕๗] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนชาติคนจัณฑาล, ... ชาติคนจักสาน, ... ชาติพราน,
... ชาติคนชางหนัง, ... ชาติคนเทดอกไม. ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบชาติอกุ ฤษฏ
[๒๕๘] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนชาติกษัตริย, ... เปนชาติพราหมณ, ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบชื่อทราม
[๒๕๙] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียด ไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา ชื่อวาอวกัณณกะ, ... ชื่อชวกัณณกะ, ... ชื่อธนิฏฐกะ,
... ชื่อสวิฏฐกะ, ... ชื่อกุลวัฑฒกะ, ... ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบชื่ออุกฤษฏ
[๒๖๐] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียด ไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา ชื่อพุทธรักขิต, ... ชื่อธัมมรักขิต, ... ชื่อสังฆรักขิต,
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบโคตรทราม
[๒๖๑] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอปุ สัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนโกสิยโคตร ภารทวาชโคตร ดังนี้เปนตน, ตอง
อาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบโคตรอุกฤษฏ
[๒๖๒] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุป
สัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนโคตมโคตร, ... โมคคัลลานโคตร, ... กัจจายนโคตร,
... วาเสฏฐโคตร, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
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พูดเหน็บแนมกระทบการงานทราม
[๒๖๓] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนคนทํางานชางไม, ... เปนคนทํางานเทดอกไม,
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ
[๒๖๔] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอปุ สัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนคนทํางานไถนา, ... ทํางานคาขาย, ... ทํางานเลี้ยงโค,
ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบศิลปะทราม
[๒๖๕] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา มีวิชาการชางจักสาน, ... มีวิชาการชางหมอ, ... มีวิชา
การชางหูก, ... มีวิชาการชางหนัง, ... มีวิชาการชางกัลบก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบศิลปะอุกฤษฏ
[๒๖๖] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอปุ สัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา มีวิชาการชางนับ, ... มีวิชาการชางคํานวณ, ... มีวิชา
การชางเขียน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบโรคทราม
[๒๖๗] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนโรคเรื้อน, ... โรคฝ, ... โรคกลาก, ... โรคมองครอ,
... โรคลมบาหมู, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบโรคอุกฤษฏ
[๒๖๘] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนโรคเบาหวาน, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติ
ปาจิตตียทุกๆ คําพูด.
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พูดเหน็บแนมกระทบรูปพรรณทราม
[๒๖๙] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนคนสูงเกินไป, ... ต่ําเกินไป, ... ดําเกินไป,
... ขาวเกินไป, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
[๒๗๐] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนคนไมสงู นัก, ... ไมต่ํานัก, ... ไมดํานัก,
... ไมขาวนัก, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบกิเลสทราม
[๒๗๑] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนผูถูกราคะกลุมรุม, ... ถูกโทสะย่ํายี, ... ถูกโมหะ
ครอบงํา, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบกิเลสอุกฤษฏ
[๒๗๒] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนผูปราศจากราคะ, ... ปราศจากโทสะ, ... ปราศจาก
โมหะ, ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบอาบัตทิ ราม
[๒๗๓] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนผูตองอาบัติปาราชิก, ... อาบัติสังฆาทิเสส,
... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, ... อาบัติทุพภาสิต,
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตียทกุ ๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบอาบัตอิ ุกฤษฏ
[๒๗๔] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนโสดาบัน ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบคําสบประมาททราม
[๒๗๕] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนอูฐ, ... เปนแพะ, ... เปนโค, ... เปนลา,
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... เปนสัตวดิรจั ฉาน ... เปนสัตวนรก, สุคติของทานไมมี, ทานตองหวังไดแตทุคติ, ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
[๒๗๖] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเหน็บแนมทานวา เปนบัณฑิต, ... เปนคนฉลาด, ... เปนคนมีปญญา,
... เปนพหูสูต, ... เปนธรรมกถึก, ทุคติของทานไมม,ี ทานตองหวังไดแตสุคติ, ดังนี้เปนตน
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติทราม
[๒๗๗] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติคน
จัณฑาล, ... เปนชาติคนจักสาน, ... เปนชาติพราน, ... เปนชาติคนชางหนัง, ... เปนชาติคนเทดอกไม,
ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ
[๒๗๘] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนชาติกษัตริย,
... ชาติพราหมณ, ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น, วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชื่อทราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่ออวกัณณกะ, ... ชื่อ
ชวกัณณกะ, ... ชื่อธนิฏฐกะ, ... ชื่อสวิฏฐกะ, ... ชื่อกุลวัฑฒกะ, ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น
วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชื่ออุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกชื่อพุทธรักขิต, ... ชื่อธัมมรักขิต,
... ชื่อสังฆรักขิต, ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น, วาเฉพาะทาน ดังนี้, ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโคตรทราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโกสิยโคตร ... เปนภาร
ทวาชะโคตร ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโคตรอุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโคตมโคตร, ... บางพวก
เปนโมคคัลลานโคตร, ... บางพวกเปนกัจจายนโคตร, ... บางพวกเปนวาเสฏฐโคตร, ดังนี้เปนตน
ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทานดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานทราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนคนทํางานชางไม,
... เปนคนทํางานเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนคนทํางานไถนา,
... เปนคนทํางานคาขาย, ... เปนคนทํางานเลี้ยงโค, ดังนี้เปนตน ภิกษุนนั้ ไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน
ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบศิลปะทราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวชิ าการชางจักสาน,
... มีวิชาการชางหมอ, ... มีวิชาการชางหูก, ... มีวิชาการชางหนัง, ... มีวิชาการชางกัลบก, ดังนี้เปนตน
ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบศิลปะอุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีวชิ าการชางนับ, ... มีวิชา
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การชางคํานวณ, ... มีวิชาการชางเขียน, ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน
ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโรคทราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเรื้อน, ... โรคฝ,
... โรคกลาก, ... โรคมองครอ, ... โรคลมบาหมู, ภิกษุนนั้ ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบโรคอุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโรคเบาหวาน, ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบรูปพรรณทราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกสูงเกินไป, ... ต่ําเกินไป,
... ดําเกินไป, ... ขาวเกินไป, ... ภิกษุนั้นไมวา คนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกไมสูงนัก, ... ไมตา่ํ นัก,
... ไมดํานัก, ... ไมขาวนัก, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบกิเลสทราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกถูกราคะกลุมรุม, ... ถูกโทสะย่ํายี, ... ถูกโมหะครอบงํา, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น, วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกปราศจากราคะ, ... ปราศจาก
โทสะ, ... ปราศจากโมหะ, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติทราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกตองอาบัติปาราชิก, ... อาบัติ
สังฆาทิเสส, ... อาบัติถุลลัจจัย, ... อาบัติปาจิตตีย, ... อาบัติปาฏิเทสนียะ, ... อาบัติทุกกฏ, ... อาบัติทุพภาสิต, ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนโสดาบัน, ... ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาททราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภกิ ษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกมีความประพฤติดังอูฐ,
... ดังแพะ, ... ดังโค, ... ดังลา, ... ดังสัตวดริ ัจฉาน, ... ดังสัตวนรก, สุคติของภิกษุพวกนั้นไมม,ี
ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตทคุ ติ, ... ภิกษุนนั้ ไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
[๒๗๙] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอปุ สัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา มีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บางพวกเปนบัณฑิต,
... เปนคนฉลาด, ... เปนคนมีปญญา, ... เปนพหูสูต, ... เปนธรรมกถึก, ทุคติของภิกษุพวกนั้นไมม,ี
ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสคุ ติ, ... ภิกษุนนั้ ไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติทราม
[๒๘๐] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอปุ สัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนชาติคนจัณฑาล,
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... ชาติคนจักสาน, ... ชาติพราน, ... ชาติคนชางหนัง, ... ชาติคนเทดอกไม, ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชาติอุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภิกษุจําพวกไรกันแน เปนชาติกษัตริย, ... ชาติพราหมณ,
... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่อทราม
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภิกษุจําพวกไรกันแน ชือ่ อวกัณณกะ, ... ชื่อชวกัณณกะ
... ชื่อธนิฏฐกะ, ... ชื่อสวิฏฐกะ, ... ชื่อกุลวัฑฒกะ, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา ภิกษุจําพวกไรกันแน ชือ่ พุทธรักขิต, ... ชื่อธัมมรักขิต,
... ชื่อสังฆรักขิต, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้, ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโกสิยโคตร, ... ภารทวาชโคตร, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น
วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโคตมโคตร, ... โมคคัลลานโคตร, ... กัจจายนโคตร,
... วาเสฏฐโคตร, ... ภิกษุนนั้ ไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนชางไม, ... คนเทดอกไม, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบการงานอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนคนทํางานไถนา, ... เปนคนทํางานคาขาย, ... เปนคนทํางาน
เลี้ยงโค, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบศิลปะทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน มีวิชาการชางจักสาน ... มีวิชาการชางหมอ ... มีวิชาการชางหูก
... มีวิชาการชางหนัง ... มีวิชาการชางกัลบก ... ภิกษุนนั้ ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตอง
อาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน มีวิชาการชางนับ ... มีวิชาการชางคํานวณ ... มีวิชาการชางเขียน
... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโรคเรื้อน ... โรคฝ ... โรคกลาก, ... โรคมองครอ ... โรคลม
บาหมู ... ภิกษุนั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโรคเบาหวาน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน สูงเกินไป ... ต่ําเกินไป ... ดําเกินไป ... ขาวเกินไป ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ไมสูงนัก ... ไมต่ํานัก ... ไมดํานัก ... ไมขาวนัก ... ภิกษุนั้นไม
วาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ถูกราคะกลุม รุม ... ถูกโทสะย่ํายี ... ถูกโมหะครอบงํา ... ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ปราศจากราคะ ... ปราศจากโทสะ, ... ปราศจากโมหะ, ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบอาบัติทราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน ตองอาบัติปาราชิก ... อาบัติสังฆาทิเสส ... อาบัติถุลลัจจัย
... อาบัติปาจิตตีย ... อาบัติปาฏิเทสนียะ ... อาบัติทุกกฏ ... อาบัติทุพภาสิต ... ภิกษุนั้นไมวา
คนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนโสดาบัน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้
ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน มีความประพฤติดังอูฐ ... ดังแพะ ... ดังโค ... ดังลา ... ดังสัตว
ดิรัจฉาน ... ดังสัตวนรก สุคติของภิกษุพวกนั้นไมมี ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตทุคติ ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... ภิกษุจาํ พวกไรกันแน เปนบัณฑิต ... เปนคนฉลาด ... เปนคนมีปญญา ... เปน
พหูสูต, ... เปนธรรมกถึก ทุคติของภิกษุพวกนัน้ ไมมี ภิกษุพวกนั้นตองหวังไดแตสุคติ ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติทราม
[๒๘๑] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอปุ สัมบันวา ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเราไมใชชาติคนจัณฑาล ... ไมใชชาติคนจักสาน
... ไมใชชาติพราน ... ไมใชชาติคนชางหนัง ... ไมใชชาติคนเทดอกไม ดังนี้เปนตน ภิกษุนั้น
ไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบชาติอุกฤษฏ
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเราไมใชชาติกษัตริย ... ไมใชชาติพราหมณ ดังนี้เปนตน
ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบชื่อทราม
อนุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบันวา
ภิกษุชื่อนี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเราไมใชชื่ออวกัณณกะ ... ไมใชชื่อชวกัณณกะ ... ไมใช
ชื่อธนิฏฐกะ ... ไมใชชื่อสวิฏฐกะ ... ไมใชชอื่ กุลวัฑฒกะ ... ภิกษุนั้นไมวา คนอื่น วาเฉพาะทาน
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบชื่ออุกฤษฏ
... ภิกษุชอื่ นี้ พูดเปรยเหน็บแนมวา พวกเราไมใชชื่อพุทธรักขิต ... ไมใชชื่อธัมมรักขิต
... ไมใชชื่อสังฆรักขิต ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ
คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรทราม
... พวกเราไมใชโกสิยโคตร ... ไมใชภารทวาชโคตร ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโคตรอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชโคตมโคตร ... ไมใชโมคคัลลานโคตร ... ไมใชกัจจายนโคตร ... ไมใช
วาเสฏฐโคตร, ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานทราม
... พวกเราไมใชชางไม ... ไมใชคนเทดอกไม ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน
ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยเหน็บแนมกระทบการงานอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชคนทํางานไถนา ... ไมใชคนทํางานคาขาย ... ไมใชคนทํางานเลี้ยงโค ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบศิลปะทราม
... พวกเราไมใชมีวิชาการชางจักสาน ... ไมใชมีวิชาการชางหมอ ... ไมใชมีวิชาการชางหูก
... ไมใชมีวิชาการชางหนัง ... ไมใชมีวิชาการชางกัลบก ... ภิกษุนั้นไมวา คนอื่น วาเฉพาะทาน
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
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พูดเปรยกระทบศิลปะอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชมีวิชาการชางนับ ... ไมใชมีวิชาการชางคํานวณ ... ไมใชมีวิชาการ
ชางเขียน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคทราม
... พวกเราไมใชเปนคนโรคเรื้อน ... ไมใชเปนโรคฝ ... ไมใชเปนโรคกลาก ... ไมใชเปน
โรคมองครอ ... ไมใชเปนโรคลมบาหมู ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบโรคอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนโรคเบาหวาน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณทราม
... พวกเราไมใชสูงเกินไป ... ไมใชต่ําเกินไป ... ไมใชดําเกินไป ... ไมใชขาวเกินไป
... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบรูปพรรณอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชไมสูงนัก ... ไมใชไมต่ํานัก ... ไมใชไมดํานัก ... ไมใชไมขาวนัก ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสทราม
... พวกเราไมใชถูกราคะกลุมรุม ... ไมใชถูกโทสะย่ํายี ... ไมใชถูกโมหะครอบงํา ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบกิเลสอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชปราศจากราคะ ... ไมใชปราศจากโทสะ ... ไมใชปราศจากโมหะ ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบอาบัติทราม
... พวกเราไมใชเปนผูตอ งอาบัติปาราชิก ... สังฆาทิเสส ... ถุลลัจจัย ... ปาจิตตีย ... ปาฏิเทสนียะ ... ทุกกฏ ... ทุพภาสิต ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ
ทุกๆ คําพูด
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พูดเปรยกระทบอาบัติอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนผูตอ งโสดาบัน ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติ
ทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาททราม
... พวกเราไมใชมีความประพฤติดังอูฐ ... ดังแพะ ... ดังโค ... ดังลา ... ดังสัตวดิรจั ฉาน
... ดังสัตวนรก สุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตทุคติ ... ภิกษุนั้นไมวาคนอื่น
วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
พูดเปรยกระทบคําสบประมาทอุกฤษฏ
... พวกเราไมใชเปนบัณฑิต ... ไมใชเปนคนฉลาด ... ไมใชเปนคนมีปญญา, ... ไมใช
เปนพหูสูต ... ไมใชเปนธรรมกถึก ทุคติของพวกเราไมมี พวกเราตองหวังไดแตสุคติ, ... ภิกษุ
นั้นไมวาคนอืน่ วาเฉพาะทาน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คําพูด.
ตองอาบัติตามวัตถุ
[๒๘๒] อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแก
อุปสัมบัน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คําพูด.
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอนุปสัมบัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอนุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอุปสัมบัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
อุปสัมบันไดยนิ ถอยคําของอนุปสัมบันแลว เก็บเอาคําสอเสียดไปบอกแกอนุปสัมบัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๒๘๓] ภิกษุไมตองการจะใหเขาชอบ ๑ ภิกษุไมประสงคจะใหเขาแตกกัน ๑ ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ
___________
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๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๒๘๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียยังเหลาอุบาสกใหกลาวธรรม
โดยบท พวกอุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถูกอัธยาศัยในหมูภ ิกษุอยู.
บรรดาภิกษุผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดยังเหลาอุบาสกใหกลาวธรรมโดยบท เหลา
อุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถูกอัธยาศัยในหมูภกิ ษุอยู แลวกราบทูลเนื้อความ
นั้นแดพระผูมพี ระภาค.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
ยังเหลาอุบาสก ใหกลาวธรรมโดยบท, เหลาอุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถูก
อัธยาศัยในหมูภ ิกษุอยู จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอ จึงไดยังเหลา
อุบาสกใหกลาวธรรมโดยบทเลา พวกอุบาสกจึงไมเคารพ ไมยําเกรง ไมประพฤติใหถกู อัธยาศัย
ในหมูภ ิกษุอยู, ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใดยังอนุปสัมบันใหกลาวธรรมโดยบท เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 291
สิกขาบทวิภังค
[๒๘๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ, ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อนุปสัมบัน คือ ยกเวนภิกษุ ภิกษุณี นอกนัน้ ชื่อวาอนุปสัมบัน.
[๒๘๖] ที่ชื่อวา โดยบท ไดแก บท อนุบท อนุอักขระ อนุพยัญชนะ.
ที่ชื่อวา บท คือ ขึ้นตนพรอมกัน ใหจบลงพรอมกัน.
ที่ชื่อวา อนุบท คือ ขึ้นตนตางกัน ใหจบลงพรอมกัน.
ที่ชื่อวา อนุอักขระ คือ ภิกษุสอนวา รูป อนิจฺจ อนุปสัมบันกลาวพรอมกันวา รู
ดังนี้ แลวหยุด.
ที่ชื่อวา อนุพยัญชนะ คือ ภิกษุสอนวา รูป อนิจฺจ อนุปสัมบันเปลงเสียงรับวา
เวทนา อนิจฺจา.
บท ก็ดี อนุบท ก็ดี อนุอกั ขระ ก็ดี อนุพยัญชนะ ก็ดี ทั้งหมดนัน้ ชือ่ วาธรรม
โดยบท.
ที่ชื่อวา ธรรม ไดแกบาลีที่เปนพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสิภาษิต เทวตาภาษิต ซึ่ง
ประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม.
บทวา ใหกลาว คือ ใหกลาวโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท ใหกลาวโดย
อักขระ, ตองอาบัติปาจิตตียทกุ ๆ อักขระ.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๒๘๗] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอนุปสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอนุสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติทุกกฏ.
อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใหกลาวธรรมโดยบท ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน ใหกลาวธรรมโดยบท ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๒๘๘] ภิกษุใหสวดพรอมกัน ๑ ทองพรอมกัน ๑ อนุปสัมบันผูกลาวอยู สวดอยู
ซึ่งคัมภีรที่คลองแคลวโดยมาก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
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๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระนวกะ
[๒๘๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตเมืองอาฬวี
ครั้งนั้น พวกอุบาสกพากันมาสูอารามเพื่อฟงธรรม เมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมจบแลว ภิกษุ
ชั้นเถระกลับไปยังที่อยู ภิกษุชั้นนวกะสําเร็จการนอนรวมกับพวกอุบาสกอยูในศาลาที่ฟงธรรม
นั้นเอง เผลอสติ ไมรูสึกตัว เปนผูเปลือยกายละเมอ กรนอยู.
พวกอุบาสกตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาทัง้ หลายจึงไดสําเร็จการนอนเผลอสติ ไมรูสึกตัว เปนผูเปลือยกายละเมอ กรนอยูเ ลา
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ อุบาสกเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพระภิกษุทั้งหลาย จึงไดสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น แดพระผูมีพระภาค
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทั้งหลายสําเร็จการนอนรวมกับ
อนุปสัมบัน จริงหรือ
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนโมฆบุรุษเหลานั้น จึงได
สําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบันเลา การกระทําของโมฆบุรุษเหลานัน้ นั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่ง ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๔. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระนวกะ จบ.
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เรื่องสามเณรราหุล
[๒๙๐] กาลตอมา พระผูมีพระภาคประทับอยูที่เมืองอาฬวี ตามพระพุทธาภิรมยแลว
เสด็จจาริกไปโดยมรรคาอันจะไปสูพระนครโกสัมพี เสด็จจาริกโดยลําดับ, ถึงพระนครโกสัมพีแลว
ขาววา พระองคประทับอยูพทริการาม เขตพระนครโกสัมพีนั้น.
ภิกษุทั้งหลายไดกลาวคํานี้กะทานสามเณรราหุลวา อาวุโสราหุล พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา ภิกษุไมพึงสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน อาวุโสราหุล ทานจงรู
สถานที่ควรนอน.
วันนัน้ ทานสามเณรราหุลหาที่นอนไมได จึงสําเร็จการนอนในวัจจกุฎี.
ครั้นปจจุสสมัยแหงราตรี พระผูมีพระภาคทรงตื่นบรรทมแลว ไดเสด็จไปวัจจกุฎี, ครั้นถึง
จึงทรงพระกาสะ แมทานราหุลก็กระแอมรับ.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ใครอยูใ นวัจจกุฎีนี้
ทานสามเณรราหุลทูลวา ขาพระพุทธเจาราหุล พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เหตุไรเธอจึงนอน ณ ทีน่ ี้
จึงทานสามเณรราหุล กราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสําเร็จการนอน
รวมกับอนุปสัมบันได ๒-๓ คืน ... ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ
๕๔. ๕. ข. อนึ่ง ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับอนุปสัมบัน ยิ่งกวา ๒-๓ คืน,
เปนปาจิตตีย.
เรื่องสามเณรราหุล จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๙๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อนุปสัมบัน คือ ยกเวนภิกษุ นอกนั้นชื่อวาอนุปสัมบัน.
บทวา ยิ่งกวา ๒-๓ คืน คือเกินกวา ๒-๓ คืน.
บทวา รวม คือดวยกัน.
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ที่ชื่อวา การนอน ไดแกภูมิสถานเปนที่นอนอันเขามุงทั้งหมด บังทั้งหมด มุงโดยมาก
บังโดยมาก.
คําวา สําเร็จการนอน ความวา ในวันที่ ๔ เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว อนุปสัมบัน
นอนแลว ภิกษุนอน, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุนอนแลว อนุปสัมบันนอน, ตองอาบัติปาจิตตีย.
หรือนอนทั้งสอง, ตองอาบัติปาจิตตีย
ลุกขึ้นแลว กลับนอนอีก, ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๒๙๒] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอนุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติปาจิตตีย.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน, ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ติกทุกกฏ
ในสถานที่มุงกึ่ง บังกึ่ง ภิกษุสําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติทุกกฏ.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาเปนอุปสัมบัน สําเร็จการนอนรวม ยิ่งกวา ๒-๓ คืน ไมตอง
อาบัติ
อนาปตติวาร
[๒๙๓] ภิกษุอยู ๒-๓ คืน ๑ ภิกษุอยูไมถึง ๒-๓ คืน ๑ ภิกษุอยู ๒ คืนแลว คืนที่
๓ ออกไปกอนอรุณ แลวอยูใ หม ๑ อยูในสถานที่มุงทั้งหมด ไมบังทั้งหมด ๑ อยูในสถานที่
บังทั้งหมด ไมมุงทั้งหมด ๑ อยูในสถานทีไ่ มมุงโดยมาก ไมบังโดยมาก ๑ อนุปสัมบันนอน
ภิกษุนั่ง ๑ ภิกษุนอน อนุปสัมบันนั่ง ๑ หรือนั่งทั้งสอง ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
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๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระอนุรทุ ธเถระ
[๒๙๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอนุรุทธะเดินทางไปพระนครสาวัตถี
ในโกศลชนบท ไดไปถึงหมูบ านแหงหนึ่ง ณ เวลาเย็น ก็แลสมัยนั้น ในหมูบานนัน้ มีสตรีผูหนึ่ง
จัดเรือนพักสําหรับอาคันตุกะไว. จึงทานพระอนุรุทธะเขาไปหาสตรีนนั้ แลวไดกลาวคํานี้กะสตรี
นั้นวา ดูกรนองหญิง ถาเธอไมหนักใจ อาตมาขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่ง.
สตรีนั้นเรียนวา นิมนตพักแรมเถิด เจาขา.
พวกคนเดินทางแมเหลาอื่นก็เขาไปหาสตรีนั้น แลวไดกลาวคํานี้กะสตรีนั้นวา คุณนาย
ขอรับ ถาคุณนายไมหนักใจ พวกขาพเจาขอพักแรมในเรือนพักสักคืนหนึ่ง.
นางกลาววา พระคุณเจาสมณะนัน่ เขาไปพักแรมอยูก อนแลว ถาทานอนุญาตก็เชิญ
พักแรมได.
จึงคนเดินทางพวกนั้น พากันเขาไปหาทานพระอนุรุทธะแลว ไดกลาวคํานี้กะทานพระอนุรุทธะวา ทานขอรับ ถาทานไมหนักใจ พวกกระผมขอพักแรมคืนในเรือนพักสักคืนหนึ่ง
ทานพระอนุรุทธะตอบวา เชิญพักเถิดจะ.
อันที่จริง สตรีนั้นไดมีจติ ปฏิพัทธในทานพระอนุรุทธะพรอมกับขณะที่ไดเห็น ดังนั้น.
นางจึงเขาไปหาทานพระอนุรุทธะ แลวไดกลาวคํานีว้ า ทานเจาขา พระคุณเจาปะปนกับคนพวกนี้
จักพักผอนไมสบาย ทางที่ดดี ิฉันควรจัดเตียงที่มีอยูขางในถวายพระคุณเจา.
ทานพระอนุรุทธะรับดวยดุษณีภาพ.
ครั้งนั้น นางไดจดั เตียงที่มีอยูขางในดวยตนเองถวายทานพระอนุรทุ ธะ แลวประดับ
ตกแตงรางกายมีกลิ่นแหงเครื่องหอม เขาไปหาทานพระอนุรุทธะ แลวไดกลาวคํานี้กะทาน
พระอนุรุทธะวา ทานเจาขา พระคุณเจามีรูปงามนัก นาดูนาชม สวนดิฉนั ก็มีรูปงามยิ่ง นาดู
นาชม, ทางที่ดดี ิฉันควรจะเปนภรรยาของพระคุณเจา.
เมื่อนางพูดอยางนี้ ทานพระอนุรุทธะไดนิ่งเสีย.
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แมครั้งที่ ๒ ... ๑แมครั้งที่ ๓ นางก็ไดกลาวคํานี้กะทานพระอนุรุทธะวา ทานเจาขา พระคุณเจามี
รูปงามนัก นาดู นาชม, สวนดิฉันก็มีรูปงามยิ่ง นาดู นาชม, ทางที่เหมาะ ขอพระคุณเจา
จงรับปกครองดิฉันและทรัพยสมบัติทั้งหมด.
แมครั้งที่ ๓ ทานพระอนุรุทธะก็ไดนงิ่ เสีย.
ลําดับนั้น นางไดเปลื้องผาออกแลว เดินบาง ยืนบาง นั่งบาง นอนบาง เบื้องหนา
ทานพระอนุรทุ ธะ. ฝายทานพระอนุรุทธะ สํารวมอินทรีย ไมแลดู ไมปราศรัยกะนาง. ดังนั้น
นางจึงอุทานวา นาอัศจรรยนกั พอเอย ไมนา จะมีเลยหนอพอผูจําเริญ คนเปนอันมากยอมสง
ทรัพยมาใหเรา ๑๐๐ กษาปณบาง ๑๐๐๐ กษาปณบาง. สวนพระสมณะรูปนี้ เราวิงวอนดวยตนเอง
ยังไมปรารถนาจะรับปกครองเราและสมบัติทั้งหมด ดังนีแ้ ลวจึงนุงผาซบศีรษะลงที่เทาของทาน
พระอนุรุทธะ แลวไดกลาวคําขอขมาตอทานดังนีว้ า ทานเจาขา โทษลวงเกินไดเปนไปลวงดิฉัน
ตามคนโง ตามคนหลง ตามคนไมฉลาด ดิฉันผูใดไดทําความผิดเห็นปานนั้นไปแลว ขอ
พระคุณเจาโปรดรับโทษที่เปนไปลวง โดยความเปนโทษเปนไปลวงของดิฉันผูนั้น เพือ่ จะสํารวม
ตอไปเถิดเจาขา.
ทานพระอนุรุทธะตอบวา เชิญเถิดนองหญิง โทษลวงเกิน ไดเปนไปลวงเธอ
ตามคนโง ตามคนเขลา ตามคนไมฉลาด เธอไดทําอยางนี้แลว เพราะเล็งเห็นโทษที่เปนไปลวง
โดยความเปนโทษเปนไปลวงจริง แลวทําคืนตามธรรม เราขอรับโทษที่ลวงเกินนั้นของเธอไว
ดูกรนองหญิง ขอที่บุคคลเล็งเห็นโทษที่เปนไปลวง โดยความเปนโทษเปนไปลวงจริง แลวยอมทํา
คืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป นี่แหละเปนความเจริญในอริยวินยั .
ครั้นราตรีนั้นผานพนไป นางไดอังคาสทานพระอนุรุทธะดวยขาทนียโภชียาหารอันประณีต
ดวยมือของตนจนใหหามภัตแลว กราบไหวทานพระอนุรุทธะผูฉันเสร็จนํามือออกจากบาตรแลว
ไดนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระอนุรุทธะไดชี้แจงใหสตรีผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งนัน้
เห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นแลว นางไดกลาวคํานี้กะทานพระอนุรุทธะวา ทานเจาขา ภาษิตของทานแจมแจงนัก ภาษิตของทานไพเราะนัก พระคุณเจาขา
อนุรุทธะไดประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยางนี้ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของ
#๑. หมายความวานางไดกลาวและทานพระอนุรุทธะไดนิ่งเหมือนครั้งที่ ๑
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ที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มดื ดวยประสงควา คนมีจักษุจักเห็นรูป
ดังนี,้ ดิฉันนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทั้งพระธรรม และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
ขอพระคุณเจาจงจําดิฉันวาเปนอุบาสิกาผูถึงสรณะตลอดชีวิต จําเดิมแตวันนีเ้ ปนตนไป. ตอ
จากนั้น ทานพระอนุรุทธะเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงความนั้นแกภกิ ษุทงั้ หลาย
บรรดาภิกษุผมู ักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอนุรุทธะจึงไดสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคามเลา ครั้นแลว
ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอนุรุทธะวา ดูกรอนุรุทธะ ขาววา เธอสําเร็จการ
นอนรวมกับมาตุคาม จริงหรือ?
ทานพระอนุรุทธะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรอนุรุทธะ ไฉนเธอจึงไดสําเร็จการนอนรวม
กับมาตุคามเลา การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใดสําเร็จการนอนรวมกับมาตุคาม เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอนุรทุ ธะเถระ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๒๙๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใช
สัตวดิรัจฉานตัวเมีย โดยที่สดุ แมเด็กหญิงที่เกิดในวันนัน้ ไมตองกลาวถึงสตรีผูใหญ.
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บทวา รวม คือ ดวยกัน
ที่ชื่อวา การนอน ไดแก ภูมิสถานเปนที่นอน อันเขามุงทั้งหมด บังทั้งหมด
มุงโดยมาก บังโดยมาก.
คําวา สําเร็จการนอน ความวา เมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว มาตุคามนอนแลว
ภิกษุนอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุนอนแลว มาตุคามนอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
หรือนอนทั้งสอง ตองอาบัติปาจิตตีย.
ลุกขึ้นแลว กลับนอนอีก ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๒๙๖] มาตุคาม ภิกษุสาํ คัญวามาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติปาจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกทุกกฏ
ในสถานที่มุงกึ่ง บังกึ่ง ภิกษุสําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุสําเร็จการนอนรวม กับหญิงยักษก็ดี หญิงเปรตก็ดี บัณเฑาะกก็ดี สัตวดริ จั ฉาน
ตัวเมียก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนรวม ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม สําเร็จการนอนรวม ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๒๙๗] ในสถานที่มุงทั้งหมด ไมบังทัง้ หมด ๑ ในสถานที่บังทั้งหมด ไมมุง
ทั้งหมด ๑ ในสถานที่ไมมุงโดยมาก ไมบงั โดยมาก ๑ มาตุคามนอน ภิกษุนั่ง ๑ ภิกษุนอน
มาตุคามนั่ง ๑ นั่งทั้งสอง ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
___________
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๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระอุทายี
[๒๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุทายีเปนพระกุลุปกะในพระนครสาวัตถี
เขาไปสูสกุลเปนอันมาก. ครั้งหนึ่งเวลาเชา ทานพระอุทายีครองอัตรวาสก แลวถือบาตรจีวร
เขาไปสูสกุลแหงหนึ่ง. เวลานั้นหญิงแมเรือนนั่งอยูที่ประตูเรือน. หญิงสะใภในเรือนนั่งอยูที่
ประตูหองนอน. จึงทานพระอุทายีเดินผานไปทางหญิงแมเรือน แลวแสดงธรรม ณ ที่ใกลหูหญิง
แมเรือน. ขณะนั้น หญิงสะใภในเรือนมีความสงสัยวา พระสมณะนั้นเปนชายชูของแมผัว
หรือพูดเกีย้ ว, ครั้นทานพระอุทายีแสดงธรรม ณ ที่ใกลหหู ญิงแมเรือนแลว, เดินผานไปทางหญิง
สะใภในเรือนแลวแสดงธรรมในที่ใกลหูหญิงสะใภในเรือน. ฝายหญิงแมเรือนมีความสงสัยวา
พระสมณะนั้นเปนชายชูของหญิงสะใภในเรือน หรือพูดเกี้ยว, เมื่อทานพระอุทายีแสดงธรรมใน
ที่ใกลหูหญิงสะใภในเรือนกลับไปแลว. จึงหญิงแมเรือนไดถามหญิงสะใภในเรือนวา นี่ นางหนู
พระสมณะนั้นไดพูดอะไรแกเจา.
หญิงสะใภตอบวา ทานแสดงธรรมแกดิฉัน เจาคะ แลวถามวา ก็ทานไดพดู อะไร
แกคุณแม เจาคะ.
แมผัวตอบวา แมแกเรา ทานก็แสดงธรรม.
สตรีทั้งสองนั้นตางเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุทายี จึงไดแสดงธรรม
ในที่ใกลหูมาตุคามเลา ธรรมดาพระธรรมกถึก ควรแสดงธรรมดวยเสียงชัดเจนเปดเผย
มิใชหรือ.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ สตรีทั้งสองนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย
สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนทานพระอุทายีจึงไดแสดงธรรมแกมาตุคามเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอแสดงธรรม
แกมาตุคาม จริงหรือ?
ทานพระอุทายีรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดแสดงธรรมแกมาตุคาม
เลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๖. ๗. ก. อนึ่ง ภิกษุใด แสดงธรรมแกมาตุคาม เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระอุทายี จบ.
เรื่องอุบาสิกา
[๒๙๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล พวกอุบาสิกาพบภิกษุทั้งหลาย แลวไดกลาวนิมนตวา ขาแต
พระคุณเจาทั้งหลาย ขออาราธนาพระคุณเจาแสดงธรรม.
ภิกษุเหลานั้นตอบปฏิเสธวา ดูกรนองหญิง การแสดงธรรมแกมาตุคามไมควร.
พวกอุบาสิกาออนวอนวา ขาแตพระคุณเจาทั้งหลาย ขออาราธนาแสดงธรรมเพียง
๕-๖ คํา พวกขาพเจาก็สามารถจะรูทั่วถึงธรรม แมดวยถอยคําเพียงเทานี.้
ภิกษุเหลานั้นกลาววา ดูกรนองหญิง การแสดงธรรมแกมาตุคามไมควรดังนี้แลว
รังเกียจ ไมแสดงธรรม.
พวกอุบาสิกาตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาทั้งหลาย อันเรา
อาราธนาอยู จึงไมแสดงธรรมเลา.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ อุบาสิกาพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเนื้อ
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงกระทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแสดงธรรมแก
มาตุคามไดเพียง ๕-๖ คํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้
วาดังนี:้ -
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พระอนุบัญญัติ
๕๖. ๗. ข. อนึ่ง ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคาม ยิ่งกวา ๕-๖ คํา เปน
ปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลว แกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องอุบาสิกา จบ.
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๓๐๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตให
แสดงธรรมแกมาตุคามไดเพียง ๕-๖ คํา จึงใหบุรุษผูไมรูเดียงสานั่งใกลๆ แลวแสดงธรรมแก
มาตุคามเกิน ๕-๖ คํา. บรรดาภิกษุที่มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอ
สิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดใหบุรุษผูไมรูเดียงสา
นั่งใกลๆ แลวแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คําเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี
พระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอใหบุรุษ
ผูไมรูเดียงสานั่งใกลๆ แลวแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คํา จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดให
บุรุษผูไมรูเดียงสานั่งใกลๆ แลวแสดงธรรมแกมาตุคามเกิน ๕-๖ คําเลา การกระทําของ
พวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๕๖. ๗. ค. อนึ่ง ภิกษุใดแสดงธรรมแกมาตุคามยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแต
มีบุรุษผูรูเดียงสาอยู เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๓๐๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนผูรูเดียงสา สามารถทราบถอยคําที่เปนสุภาษิต ทุพภาษิตชัว่ หยาบและสุภาพ.
บทวา ยิ่งกวา ๕-๖ คํา คือ เกินกวา ๕-๖ คํา.
ที่ชื่อวา ธรรม ไดแกถอยคําที่เปนพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสิภาษิต เทวตาภาษิต
ซึ่งประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม.
บทวา แสดง คือ แสดงโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท.
แสดงโดยอักขระ ตองอาบัติปาจิตตียท ุกๆ อักขระ.
คําวา เวนไวแตมีบุรษุ ผูรูเดียงสาอยู คือ ยกไวแตบุรษุ ผูรูความอยูดว ย.
บุรุษที่ชื่อวา ผูรูเดียงสา คือเปนผูสามารถทราบถอยคําที่เปนสุภาษิต ทุพภาษิต
ชั่วหยาบและสุภาพ.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๓๐๒] มาตุคาม ภิกษุสาํ คัญวามาตุคาม แสดงธรรมยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมี
บุรุษผูรูเดียงสาอยู ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสงสัย แสดงธรรมยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมีบุรษุ ผูรูเดียงสาอยู
ตองอาบัติปาจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสําคัญวา มิใชมาตุคาม แสดงธรรมยิ่งกวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมีบุรษุ
ผูรูเดียงสาอยู, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกทุกกฏ
ภิกษุแสดงธรรมแกหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก หรือสัตวดิรัจฉานตัวเมีย มีกาย
คลายมนุษย ยิง่ กวา ๕-๖ คํา เวนไวแตมีบุรุษผูรูเดียงสาอยู ตองอาบัติทกุ กฏ.
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มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม, ... ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย, ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามิใชมาตุคาม, ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๐๓] มีบุรุษผูรูเดียงสาอยูดวย ๑ ภิกษุแสดงธรรมเพียง ๕-๖ คํา ๑ ภิกษุแสดงธรรมหยอนกวา ๕-๖ คํา ๑ ภิกษุลุกขึน้ แลวนั่งแสดงธรรมตอไป ๑ มาตุคามลุกขึ้นแลวนั่ง
ลงอีก ภิกษุแสดงแกมาตุคามนั้น ๑ ภิกษุแสดงแกมาตุคามอื่น ๑ มาตุคามถามปญหา ภิกษุ
ถูกถามปญหาแลวกลาวแก ๑ ภิกษุแสดงธรรมเพื่อประโยชนแกคนอื่นอยู มาตุคามฟงอยูดวย ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
_______________
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๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา
[๓๐๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี. ครั้งนั้น ภิกษุมากรูปดวยกัน ซึ่งเคยเห็นรวมคบหากันมา จําพรรษาอยูใกล
ฝงแมน้ําวัคคุมทุ า.
ก็แลสมัยนั้น วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร. ประชาชนหาเลี้ยงชีพฝดเคือง มีขาวตายฝอย
ตองมีสลากซื้ออาหาร. ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทาํ ไมไดงาย.
จึงภิกษุเหลานัน้ คิดกันวา บัดนี้วัชชีชนบทอัตคัดอาหาร ประชาชนหาเลีย้ งชีพฝดเคือง มีขาว
ตายฝอย ตองมีสลากซื้ออาหาร ภิกษุสงฆจะยังอัตภาพใหเปนไปดวยการถือบาตรแสวงหา ก็ทํา
ไมไดงาย. พวกเราจะพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก
และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต ดวยอุบายอยางไรหนอ.
ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้ อาวุโสทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจะชวยกันอํานวยกิจการอันเปนหนาที่ของพวกคฤหัสถเถิด, เมื่อเปนเชนนั้น พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวย
อุบายอยางนี,้ พวกเราจะพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก
และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต.
ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา ไมควร ทานทั้งหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน
อํานวยกิจการอันเปนหนาทีข่ องพวกคฤหัสถ ทานทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจงชวยกันนําขาว
สาสนอันเปนหนาที่ทูตของพวกคฤหัสถเถิด เมื่อเปนเชนนั้น พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแก
พวกเรา ดวยอุบายอยางนี,้ พวกเราจักเปนผูพ รอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจ ําพรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต.
ภิกษุบางพวกพูดอยางนี้วา อยาเลย ทานทั้งหลาย จะประโยชนอะไรดวยการชวยกัน
อํานวยกิจการอันเปนหนาทีข่ องพวกคฤหัสถ จะประโยชนอะไรดวยการชวยกันนําขาวสาสนอัน
เปนหนาที่ทูตของพวกคฤหัสถ ทานทั้งหลาย ผิฉะนั้น พวกเราจักกลาวชมอุตตริมนุสสธรรม
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ของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน รูปโนนได
ตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี รูปโนน
เปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖ ดังนี,้
เมื่อเปนเชนนี้ พวกเขาจักมุงถวายบิณฑบาตแกพวกเรา ดวยอุบายอยางนี้ พวกเราก็จะพึงเปน
ผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษาเปนผาสุก และจักไมลําบากดวยบิณฑบาต.
ภิกษุเหลานั้นมีความเห็นรวมกันวา อาวุโสทั้งหลาย การที่พวกเราพากันกลาวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกัน แกพวกคฤหัสถนี้แหละ ประเสริฐที่สุด แลวพากันกลาวชมอุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถวา ภิกษุรูปโนนไดปฐมฌาน รูปโนนไดทุติยฌาน
รูปโนนไดตติยฌาน รูปโนนไดจตุตถฌาน รูปโนนเปนพระโสดาบัน รูปโนนเปนพระสกทาคามี
รูปโนนเปนพระอนาคามี รูปโนนเปนพระอรหันต รูปโนนไดวิชชา ๓ รูปโนนไดอภิญญา ๖
ดังนี้.
ประชาชนพากันยินดี
ครั้นตอมา ประชาชนเหลานั้นพากันยินดีวา เปนลาภของพวกเราหนอ พวกเราไดดี
แลวหนอ ที่มภี ิกษุทั้งหลายผูทรงคุณพิเศษเห็นปานนี้ อยูจําพรรษา เพราะกอนแตนี้ ภิกษุ
ทั้งหลายที่อยูจ าํ พรรษาของพวกเรา จะมีคุณสมบัติเหมือนภิกษุผูมีศีลมีกลั ยาณธรรมเหลานี้ไมมีเลย,
โภชนะชนิดทีพ่ วกเขาจะถวายแกภิกษุเหลานั้น พวกเขาไมบริโภคดวยตน ไมใหมารดา บิดา
บุตร ภรรยา คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ของเคี้ยว ของลิ้ม น้ําดื่ม
ชนิดที่พวกเขาจะถวายแกภกิ ษุเหลานั้น พวกเขาไมดื่มดวยตน ไมใหมารดา บิดา บุตร ภรรยา
คนรับใช กรรมกร มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต. จึงภิกษุเหลานั้นเปนผูม ีน้ํานวล มีอินทรีย
ผองใส มีสีหนาสดชื่น มีผิวพรรณผุดผอง.
ประเพณีเขาเฝาพระพุทธเจา
[๓๐๕] ก็การที่ภิกษุทั้งหลายออกพรรษาแลวเขาเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาคนัน่ เปนประเพณี.
ครั้นภิกษุเหลานั้นจําพรรษาโดยลวงไตรมาสแลว เก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรหลีกไปโดยมรรคา
อันจะไปสูพระนครเวสาลี. ถึงพระนครเวสาลี ปามหาวัน กูฏคารศาลา โดยลําดับ เขาเฝา
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่งเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ก็โดยสมัยนั้นแล พวกภิกษุผูจําพรรษาอยูในทิศทั้งหลาย เปนผูผอม ซูบซีด มีผิวพรรณ
หมอง เหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น. สวนภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา เปนผูมีน้ํานวล
มีอินทรียผองใส มีสีหนาสดชื่น มีผิวพรรณผุดผอง.
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ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะ
อันการทีพ่ ระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลาย ทรงปราศรัยกับพระอาคันตุกะทั้งหลาย นั่น
เปนพุทธประเพณี. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝงแมนา้ํ วัคคุมุทาวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย รางกายของพวกเธอยังพอทนไดหรือ ยังพอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอเปนผูพรอม
เพรียงกัน รวมใจกัน ไมววิ าทกัน อยูจ ําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ยังพอทนได พระพุทธเจาขา ยังพอใหเปนไปได
พระพุทธเจาขา, อนึ่ง พวกขาพุทธเจาเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน อยูจําพรรษา
เปนผาสุก และไมลําบากดวยบิณฑบาต พระพุทธเจาขา.
พุทธประเพณี
พระตถาคตทั้งหลาย ทรงทราบอยู ยอมตรัสถามก็มี ทรงทราบอยู ยอมไมตรัสถามก็มี
ทรงทราบกาลแลวตรัสถาม ทรงทราบกาลแลวไมตรัสถาม พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสถาม
สิ่งที่ประกอบดวยประโยชน ไมตรัสถามสิ่งที่ไมประกอบดวยประโยชน ในสิ่งที่ไมประกอบดวย
ประโยชน พระตถาคตทรงกําจัดดวยขอปฏิบัติ พระผูมีพระภาคพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงสอบถาม
ภิกษุทั้งหลายดวยอาการ ๒ อยาง คือ จักทรงแสดงธรรมอยางหนึ่ง จักทรงบัญญัติสิกขาบทแก
พระสาวกทั้งหลายอยางหนึง่ .
ตรัสถาม
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุพวกฝงแมนา้ํ วัคคุมุทาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมววิ าทกัน อยูจ ําพรรษาเปนผาสุก และไมลําบากดวย
บิณฑบาต ดวยวิธีการอยางไร
ภิกษุเหลานั้นไดกราบทูลเนื้อความนัน้ ใหทรงทราบแลว.
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คุณวิเศษของพวกเธอนั่น มีจริงหรือ?
ภิ. มีจริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดกลาวชม
อุตตริมนุสสธรรมของกันและกันแกพวกคฤหัสถ เพราะเหตุแหงทองเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใดบอกอุตตริมนุสสธรรมแกอนุปสัมบัน เปนปาจิตตีย
เพราะมีจริง.
เรื่องภิกษุพวกฝงแมน้ําวัคคุมุทา จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๐๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อนุปสัมบัน ความวา ยกเวนภิกษุ ภิกษุณี นอกนั้นชื่อวาอนุปสัมบัน.
บทภาชนีย
[๓๐๗] ทีช่ ื่อวา อุตตริมนุสสธรรม ไดแก ฌาน วิโมกข สมาธิ สมาบัติ
ญาณทัสสนะ การทํามรรคใหเกิด การทําผลใหแจง การละกิเลส ความเปดจิต ความ
ยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา.
[๓๐๘] ทีช่ ื่อวา ฌาน ไดแกปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน.
ที่ชื่อวา วิโมกข ไดแก สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข.
ที่ชื่อวา สมาธิ ไดแก สุญญตสมาธิ อนิมิตตสมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ.
ที่ชื่อวา สมาบัติ ไดแก สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ.
ที่ชื่อวา ญาณ ไดแกวิชชา ๓
ที่ชื่อวา การทํามรรคใหเกิด ไดแก สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘.
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ที่ชื่อวา การทําผลใหแจง ไดแก การทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ... สกทาคามิผล
... อนาคามิผล ... อรหัตผล.
ที่ชื่อวา การละกิเลส ไดแก การละราคะ ... โทสะ ... โมหะ.
ที่ชื่อวา ความเปดจิต ไดแก ความเปดจิตจากราคะ ความเปดจิตจากโทสะ ความ
เปดจิตจากโมหะ.
ที่ชื่อวา ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา ไดแก ความยินดียิ่งในเรือนอันวางเปลา
ดวยปฐมฌาน, ... ดวยทุติยฌาน, ... ดวยตติยฌาน, ... ดวยจตุตถฌาน.
บอกปฐมฌาน
[๓๐๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดังนี้ ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเปนผูเขาปฐมฌานแลว ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเปนผูไดปฐมฌาน ดังนี้ ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเปนผูชํานาญในปฐมฌาน ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกทุติยฌาน
[๓๑๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุตยิ ฌานแลว ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเขาทุติยฌานอยู ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูเขาทุติยฌานแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูไดทุตยิ ฌาน ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... ขาพเจาเปนผูชํานาญในทุติยฌาน ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกตติยฌาน
... เขาตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาตติยฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ตติยฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกจตุตถฌาน
... เขาจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาจตุตถฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จตุตถฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกสุญญตวิโมกข
[๓๑๑] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขอยู ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตวิโมกขแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูไดสุญญตวิโมกข ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... สุญญตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกอนิมิตตวิโมกข
... เขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... เขาอนิมิตตวิโมกขอยู ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อนิมิตตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกอัปปณิหติ วิโมกข
... เขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาอัปปณิหิตวิโมกขอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตวิโมกข ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อัปปณิหิตวิโมกขขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกสุญญตสมาธิ
... ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... สุญญตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
บอกอนิมิตตสมาธิ
... เขาอนิมิตตสมาธิแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เขาอนิมิตตสมาธิอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อนิมิตตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
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บอกอัปปณิหติ สมาธิ
... เขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาอัปปณิหิตสมาธิอยู ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อัปปณิหิตสมาธิขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกสุญญตสมาบัติ
[๓๑๒] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติอยู ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูเขาสุญญตสมาบัติแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูไดสุญญตสมาบัติ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ขาพเจาเปนผูชํานาญในสุญญตสมาบัติ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... สุญญตสมาบัติขาพเจาทําใหแจงแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกอนิมิตตสมาบัติ
... เขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาอนิมิตตสมาบัติอยู ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อนิมิตตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกอัปปณิหติ สมาบัติ
... เขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาอัปปณิหิตสมาบัติอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... เปนผูไดอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อัปปณิหิตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกวิชชา ๓
[๓๑๓] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาวิชชา ๓ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาวิชชา ๓ แลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูไดวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... วิชชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกสติปฏฐาน ๔
[๓๑๔] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาสติปฏฐาน ๔ อยู ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดสติปฏฐาน ๔ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในสติปฏฐาน ๔ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... สติปฏฐาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
บอกสัมมัปปธาน ๔
... ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาสัมมัปปธาน ๔ อยู ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดสัมมัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในสัมมัปปธาน ๔ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... สัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บอกอิทธิบาท ๔
... ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาอิทธิบาท ๔ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกอินทรีย ๕
[๓๑๕] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาอินทรีย ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาอินทรีย ๕ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดอินทรีย ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอินทรีย ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกพละ ๕
... ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาพละ ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาพละ ๕ แลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูไดพละ ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในพละ ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... พละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกโพชฌงค ๗
[๓๑๖] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาโพชฌงค ๗ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 315
... เปนผูเขาโพชฌงค ๗ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... โพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกอริยมรรคมีองค ๘
[๓๑๗] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาอริยมรรคมีองค ๘ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อริยมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกโสดาปตติผล
[๓๑๘] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว
ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาโสดาปตติผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาโสดาปตติผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... โสดาปตติผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกสกทาคามิผล
... ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาสกทาคามิผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาสกทาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... สกทาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
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บอกอนาคามิผล
... ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาอนาคามิผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาอนาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อนาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกอรหัตตผล
... เขาอรหัตตผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาอรหัตตผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาอรหัตตผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในอรหัตตผล ตองอาบัติปาจิตตีย.
... อรหัตตผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกสละ ราคะ โทสะ โมหะ
[๓๑๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว
พนแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... โทสะ ขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... โมหะ ขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากราคะ โทสะ โมหะ
[๓๒๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ
ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานในสุญญาคาร
[๓๒๑] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานในสุญญาคาร
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... เขาปฐมฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานในสุญญาคารแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานในสุญญาคาร
... ขาพเจาเขาทุติยฌานในสุญญาคารแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาทุติยฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาทุติยฌานในสุญญาคารแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดทุติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญทุติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาตติยฌานในสุญญาคาร
... ขาพเจาเขาตติยฌานในสุญญาคารแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาตติยฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาตติยฌานในสุญญาคารแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดตติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญตติยฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ตติยฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาจตุตถฌานในสุญญาคาร
... ขาพเจาเขาจตุตถฌานในสุญญาคารแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาจตุตถฌานในสุญญาคารอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาจตุตถฌานในสุญญาคารแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จตุตถฌานในสุญญาคาร ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บอกเขาปฐมฌานและทุตยิ ฌาน
[๓๒๒] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานทุติยฌาน
แลว ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและทุตยิ ฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและทุติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและทุติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและทุตยิ ฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและทุตยิ ฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและตติยฌาน
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและตติยฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและตติยฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและจตุตถฌาน
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและจตุตถฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและจตุตถฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกข
[๓๒๓] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขแลว ดังนี้, ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... เขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและสุญญตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขอยู ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอนิมิตตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิ
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและสุญญตสมาธิ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 320
บอกเขาปฐมฌานและอนิมติ ตสมาธิ
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอนิมิตตสมาธิ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิอยู ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ
[๓๒๔] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและสุญญตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและสุญญตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติอยู ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... เปนผูไดปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอนิมิตตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและวิชชา ๓
[๓๒๕] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและวิชชา ๓
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและวิชชา ๓ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและวิชชา ๓ แลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและวิชชา ๓ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและวิชชา ๓ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและสติปฏ ฐาน ๔
[๓๒๖] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและสติปฏฐาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ อยู ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและสัมมัปปธาน ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอิทธิบาท ๔ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕
[๓๒๗] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอินทรีย ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอินทรีย ๕ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอินทรีย ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอินทรีย ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอินทรีย ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและพละ ๕
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... เขาปฐมฌานและพละ ๕ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและพละ ๕ แลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและพละ ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและพละ ๕ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและพละ ๕ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗
[๓๒๘] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและ
โพชฌงค ๗ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและโพชฌงค ๗ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและโพชฌงค ๗ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘
[๓๒๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ อยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและโสดาปตติผล
[๓๓๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานและโสดาปตติผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและโสดาปตติผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและโสดาปตติผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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... เปนผูไดปฐมฌานและโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและโสดาปตติผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและโสดาปตติผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและสกทาคามิผล
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและสกทาคามิผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและสกทาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและสกทาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและสกทาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอนาคามิผล
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอนาคามิผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอนาคามิผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอนาคามิผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอนาคามิผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและอรหัตตผล
... ขาพเจาเขาปฐมฌานและอรหัตตผลแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาปฐมฌานและอรหัตตผลอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาปฐมฌานและอรหัตตผลแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดปฐมฌานและอรหัตตผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในปฐมฌานและอรหัตตผล ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ปฐมฌานและอรหัตตผล ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บอกเขาปฐมฌานและสละราคะ
[๓๓๑] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว และ
ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ดังนี้
ตองอาบัติปาจิตตีย
... เขาปฐมฌานอยู และราคะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และราคะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูไดปฐมฌาน และราคะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และราคะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และราคะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและสละโทสะ
... เขาปฐมฌานแลว และโทสะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เขาปฐมฌานอยู และโทสะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และโทสะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูไดปฐมฌาน และโทสะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และโทสะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และโทสะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและสละโมหะ
... เขาปฐมฌานแลว และโมหะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เขาปฐมฌานอยู และโมหะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และโมหะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูไดปฐมฌาน และโมหะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และโมหะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และโมหะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากราคะ
[๓๓๒] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว และ
จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย
... เขาปฐมฌานอยู และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
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... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูไดปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากโทสะ
... ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดังนี้, ตองอาบัติปาจิตตีย
... เขาปฐมฌานอยู และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูไดปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ... ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกเขาปฐมฌานและจิตเปดจากโมหะ
... เขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เขาปฐมฌานอยู และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูเขาปฐมฌานแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูไดปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... เปนผูชํานาญในปฐมฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... ตองอาบัติปาจิตตีย
... ปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและตติยฌาน
[๓๓๓] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุตยิ ฌานและตติยฌาน
แลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาทุติยฌานและตติยฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาทุติยฌานและตติยฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดทุติยฌานและตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในทุตยิ ฌานและตติยฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและตติยฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บอกเขาทุติยฌานและจตุตถฌาน
... ขาพเจาเขาทุติยฌานและจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาทุติยฌานและจตุตถฌานอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาทุติยฌานและจตุตถฌานแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดทุติยฌานและจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในทุตยิ ฌานและจตุตถฌาน ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและจตุตถฌาน ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกข
... ขาพเจาเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขแลว ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขอยู ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูเขาทุติยฌานและสุญญตวิโมกขแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูไดทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... เปนผูชํานาญในทุตยิ ฌานและสุญญตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและสุญญตวิโมกข ขาพเจาทําใหแจงแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและอนิมิตตวิโมกข
... ๑- ทุติยฌานและอนิมิตตวิโมกข ... ๒- ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและอัปปณิหิตวิโมกข
... ทุติยฌานและอัปปณิหิตวิโมกข ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและสมาธิ
... ทุติยฌานและสุญญตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาธิ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและสมาบัติ
... ทุติยฌานและสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและอัปปณิหิตสมาบัติ ตองอาบัติปาจิตตีย.
#๑. ที่ ... ไวนี้ หมายความวาขาพเจาเขา
#๒. ที่ ... ไวนี้ หมายความวา เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ และทําใหแจง
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บอกเขาทุติยฌานและวิชชา ๓
... ทุติยฌานและวิชชา ๓ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและสติปฏ ฐาน ๔
... ทุติยฌานและสติปฏฐาน ๔ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔
... ทุติยฌานและสัมมัปปธาน ๔ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและอิทธิบาท ๔
... ทุติยฌานและอิทธิบาท ๔ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและอินทรีย ๕
... ทุติยฌานและอินทรีย ๕ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและพละ ๕
... ทุติยฌานและพละ ๕ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและโพชฌงค ๗
... ทุติยฌานและโพชฌงค ๗ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและอริยมรรคมีองค ๘
... ทุติยฌานและอริยมรรคมีองค ๘ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและอริยผล ๔
... ทุติยฌานและโสดาปตติผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและสกทาคามิผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและอนาคามิผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและอรหัตตผล ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและละกิเลส
... ทุติยฌานและราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สละแลว เพิกแลว
ถอนแลว ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและโทสะขาพเจาสละแลว ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌานและโมหะขาพเจาสละแลว ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บอกเขาทุติยฌานและจิตเปดจากกิเลส
... ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... ทุติยฌาน และจิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกเขาทุติยฌานและปฐมฌาน
... ทุติยฌานและปฐมฌาน ..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาปฐมฌาน
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอุปสัมบันวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจา
เขาปฐมฌานแลว ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาปฐมฌานอยู ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และเขาปฐมฌานไดแลว ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และเปนผูไดปฐมฌาน ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และเปนผูชํานาญในปฐมฌาน ดังนี้, ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และปฐมฌานขาพเจาทําใหแจงแลว ดังนี,้ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาทุติยฌาน
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งทุติยฌาน ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาตติยฌาน
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งตติยฌาน ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาจตุตถฌาน
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งจตุตถฌาน ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บอกจิตเปดจากโมหะและเขาวิโมกข
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งสูญญตวิโมกข ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู ... ซึง่ อนิมิตตวิโมกข
..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู ... ซึ่งอัปปณิหิตวิโมกข
..., ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสมาธิ
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งสุญญตสมาธิ ดังนี้, ตองอาบัติปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนิมิตตสมาธิ ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอัปปณิหิตสมาธิ ..., ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสมาบัติ
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสุญญตสมาบัติ ... ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนิมิตตสมาบัติ ... ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอัปปณิหิตสมาบัติ ... ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาวิชชา ๓
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งวิชชา ๓ ดังนี,้ ... ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาสติปฏฐาน ๔
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสติปฏฐาน ๔ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอิทธิบาท ๔
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอิทธิบาท ๔ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอินทรีย ๕
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอินทรีย ๕ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาพละ ๕
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งพละ ๕ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาโพชฌงค ๗
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งโพชฌงค ๗ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอริยมรรคมีองค ๘
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอริยมรรคมีองค ๘ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและเขาอริยผล ๔
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งโสดาปตติผล ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งสกทาคามิผล ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอนาคามิผล ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และขาพเจาเขาแลว ... ซึ่งอรหัตผล ตองอาบัติปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและสละกิเลส
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโทสะขาพเจาสละแลว คายแลว ... ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และโมหะขาพเจาสละแลว คายแลว ... ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและจากราคะ
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากราคะ ดังนี,้ ... ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกจิตเปดจากโมหะและจากโทสะ
... จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ดังนี,้ ... ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บอกรวมทุกอยาง
[๓๓๔] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาแลว เขาอยู
เขาไดแลว เปนผูได เปนชํานาญ ทําใหแจงแลว ซึ่งปฐมฌาน ... ทุติยฌาน ... ตติยฌาน
จตุตถฌาน ... สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตต
สมาธิ ... อัปปณิหิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓
สติปฏฐาน ๔ ... สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรค
มีองค ๘ ... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล ... ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว
ปลอยแลว สละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โทสะขาพเจาสละแลว ... โมหะขาพเจาสละแลว ... จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ... จากโทสะ ... และจากโมหะ ... ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
วัตถุกามวารกถา
ประสงคจะบอกเขาปฐมฌาน
[๓๓๕] บทวา บอก คือ ภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว แตบอกวา ขาพเจาเขาทุติยฌานแลว ดังนี,้ เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ดังนี,้ เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม
เขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
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... แตบอกวา ขาพเจาเขาสุญญตวิโมกขแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนิมิตตวิโมกขแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตวิโมกขแลว ... เมือ่ เขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาธิแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาธิแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาธิแลว ... เมือ่ เขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาสุญญตสมาบัติแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนิมิตตสมาบัติแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอัปปณิหิตสมาบัติแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาวิชชา ๓ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม
เขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาสติปฏฐาน ๔ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาสัมมัปปธาน ๔ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอิทธิบาท ๔ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
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... แตบอกวา ขาพเจาเขาอินทรีย ๕ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาพละ ๕ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาโพชฌงค ๗ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอริยมรรคมีองค ๘ แลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาโสดาปตติผลแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาสกทาคามิผลแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอนาคามิผลแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม
เขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ขาพเจาเขาอรหัตผลแลว ... เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว สลัดแลว
เพิกแลว ถอนแลว ดังนี,้ เมือ่ เขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา โทสะขาพเจาสละแลว ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา โมหะขาพเจาสละแลว ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากราคะ ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม
เขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
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ประสงคจะบอกเขาทุติยฌาน
[๓๓๖] บทวา บอก คือ ภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุตยิ ฌาน
แลว แตบอกวา ขาพเจาเขาตติยฌานแลว ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ,
ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... แตบอกวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไม
เขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๒บทวา บอก คือ ภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ
แตบอกวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ,
ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๓... แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโทสะ ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
สัพพมูลกนัย
บทวา บอก คือภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาปฐมฌาน ทุตยิ ฌาน
ตติยฌาน จตุตถฌาน สุญญตวิโมกข อนิมิตตวิโมกข อัปปณิหิตวิโมกข สุญญตสมาธิ อนิมิตต
สมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ สุญญตสมาบัติ อนิมิตตสมาบัติ อัปปณิหิตสมาบัติ วิชชา ๓ สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘ โสดาปตติผล
สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตผลแลว ราคะขาพเจาสละแลว คายแลว ปลอยแลว
ละแลว สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว โทสะขาพเจาสละแลว ... โมหะขาพเจาสละแลว
... จิตของขาพเจาเปดจากราคะ
#๑. ที่ ฯลฯ ฯลฯ ไวนหี้ มายถึงวา ประสงคจะบอกวา เขาทุติยฌาน แตบอกวา เขาจตุตถ
#ฌาน เขาวิโมกข เขาสมาธิ เขาสมาบัติ ตลอดถึงจิตเปดจากโมหะ ฯ
#๒. หมายถึงประสงคจะบอกวาเขาตติยฌาน แตบอกวาเขาจตุตถฌาน เขาวิโมกข เขาสมาธิ
#เขาสมาบัติ ตลอดถึงจิตเปดจากโทสะ ฯ
#๓. หมายถึงประสงคจะบอกจิตเปดจากโมหะ แตบอกวาเขาทุติยฌาน ตติยฌาน เปนตน ไปถึง
#จิตเปดจากโมหะ ฯ
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และจิตของขาพเจาเปดจากโทสะ แตบอกวา จิตของขาพเจาเปดจากโมหะ ... เมื่อเขาเขาใจ,
ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
บอกเขาทุติยฌานและตติยฌาน
[๓๓๗] บทวา บอก คือภิกษุประสงคจะบอกแกอนุปสัมบันวา ขาพเจาเขาทุตยิ ฌานและ
ตติยฌานแลว ... แตบอกวาขาพเจาเขาจตุตถฌานแลว ... , เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... แตบอกวา ขาพเจาเขาปฐมฌานแลว ..., เมื่อเขาเขาใจ, ตองอาบัติปาจิตตีย. เมื่อไมเขาใจ, ตองอาบัติทุกกฏ.
บอกภิกษุอื่นเขาปฐมฌาน
[๓๓๘] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ตองอาบัติทุกกฏ
... ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน ภิกษุนนั้ เขาแลว ... ซึง่ ทุติยฌาน ... ตติยฌาน ... จตุตถฌาน
สุญญตวิโมกข ... อนิมิตตวิโมกข ... อัปปณิหิตวิโมกข ... สุญญตสมาธิ ... อนิมิตตสมาธิ ... อัปปณิ
หิตสมาธิ ... สุญญตสมาบัติ ... อนิมิตตสมาบัติ ... อัปปณิหิตสมาบัติ ... วิชชา ๓ ... สติปฏฐาน ๔
สัมมัปปธาน ๔ ... อิทธิบาท ๔ ... อินทรีย ๕ ... พละ ๕ ... โพชฌงค ๗ ... อริยมรรคมีองค ๘
... โสดาปตติผล ... สกทาคามิผล ... อนาคามิผล ... อรหัตผล ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
... ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน: ราคะภิกษุนั้นสละแลว คายแลว ปลอยแลว ละแลว
สลัดแลว เพิกแลว ถอนแลว ... โทสะภิกษุนั้นสละแลว ... โมหะภิกษุนนั้ สละแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.
... ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน จิตของภิกษุนั้นเปดจากราคะ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโทสะ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
... จิตของภิกษุนั้นเปดจากโมหะ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
... ภิกษุใดอยูในวิหารของทาน, ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งทุติยฌานในสุญญาคาร ... ซึ่งตติยฌานใน
สุญญาคาร ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
#๑. ที่ ฯลฯ และ นี้ ... ผูตองการทราบพิสดารพึงดูในเลม ๑ หนา ๔๖๘ ขอ (๒๗๙)
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บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดใชสอยวิหารของทาน, ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชาํ นาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ภิกษุใดใชสอยวิหารของทาน, ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู ไดเขาแลว เปนผูได
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
... ทุติยฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
... ตติยฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
... จตุตถฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน ภิกษุนั้นเขา
แลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูไ ด เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ภิกษุใดนุงหมจีวรของทาน, ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน, ภิกษุนั้น
เขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชาํ นาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ภิกษุใดบริโภคบิณฑบาตของทาน, ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได,
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ดังนี้, ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน, ภิกษุ
นั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ภิกษุใดใชสอยเสนาสนะของทาน, ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูไ ด
เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของ
#๑. ที่ ฯลฯ และ นี้ ... ผูตองการทราบพิสดารพึงดูในเลม ๑ หนา ๔๖๘ ขอ (๒๗๙)
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ภิกษุไขของทาน, ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง
ซึ่งปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ภิกษุใดบริโภคเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
[๓๓๙] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัย
แลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชาํ นาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... วิหารของทานอันภิกษุใดอาศัยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... จีวรของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... บิณฑบาตของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนนั้ เขาแลว ... ซึง่ จตุตถฌานใน
สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑#๑. ที่ ฯลฯ ไวนี้ พึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด
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... เสนาสนะของทานอันภิกษุใดใชสอยแลว ภิกษุนนั้ เขาแลว ... ซึง่ จตุตถฌานใน
สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทาน
อันภิกษุใดบริโภคแลว ... ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําให
แจง ซึ่งปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... เครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขของทานอันภิกษุใดบริโภคแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ...
ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
[๓๔๐] บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวาย
วิหารแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่ง
ปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายวิหารแลว ภิกษุนั้นเขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใดไดถวายจีวรแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายจีวรแลว ภิกษุนนั้ เขาแลว ... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาต
แลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชาํ นาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน
ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายบิณฑบาตแลว ภิกษุนนั้ เขาแลว ... ซึง่ จตุตถฌานใน
สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
#๑. ที่ ฯลฯ ไวนี้ พึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด
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บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว
ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ...
ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเสนาสนะแลว ภิกษุนนั้ เขาแลว ... ซึง่ จตุตถฌานใน
สุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา บอก คือ ภิกษุบอกแกอนุปสัมบันวา ทานอาศัยภิกษุใดไดถวายเครื่องยาอัน
เปนปจจัยของภิกษุไขแลว ภิกษุนั้นเขาแลว เขาอยู เขาไดแลว เปนผูได เปนผูชํานาญ
ทําใหแจง ซึ่งปฐมฌาน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ๑... ทานอาศัยภิกษุใด ไดถวายเครื่องยาอันเปนปจจัยของภิกษุไขแลว ภิกษุนั้นเขาแลว
... ซึ่งจตุตถฌานในสุญญาคาร ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๓๔๑] ภิกษุบอกอุตตริมนุสสธรรมที่มีจริงแกอุปสัมบัน ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
________________
#๑. ที่ ฯลฯ ไวนี้ พึงทราบตามนัยแหงจตุตถปาราชิกโนนเถิด
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๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๓๔๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร กําลังเปนผูกอการ
ทะเลาะกับพระฉัพพัคคีย ทานตองอาบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ แลวไดขอปริวาสเพื่ออาบัติ
นั้นตอสงฆๆ ไดใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้นแกทาน. ก็แลสมัยนั้น ในพระนครสาวัตถีมีสังฆภัต
ของประชาชนหมูหนึ่ง ทานกําลังอยูปริวาส จึงนั่งทายอาสนะในโรงภัต พระฉัพพัคคียไ ดกลาว
กะอุบาสกเหลานั้นวา ทานทัง้ หลาย ทานพระอุปนันทศากยบุตรนัน่ เปนพระประจําตระกูลที่
พวกทานสรรเสริญ ไดพยายามปลอยอสุจิดวยมือ บริโภคของที่เขาถวายดวยศรัทธา ทานตอง
อาบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิแลว ไดขออยูปริวาสเพื่ออาบัตินั้นตอสงฆๆ ไดใหปริวาสเพื่อ
อาบัตินั้น แกทา นแลว ทานกําลังอยูปริวาส จึงนั่งทายอาสนะ.
บรรดาภิกษุที่มักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบันเลา? แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคตรัสถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอบอกอาบัติ
ชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบัน จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงบอก
อาบัติชั่วหยาบของภิกษุแกอนุปสัมบันเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว-.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๕๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด บอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุ แกอนุปสัมบัน เวนไว
แตภกิ ษุไดรับสมมติ, เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๔๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ของภิกษุ คือ ของภิกษุรูปอืน่ .
อาบัติที่ชื่อวา ชั่วหยาบ ไดแก ปาราชิก ๔ และสังฆาทิเสส ๑๓.
ที่ชื่อวา อนุปสัมบัน คือ เวนภิกษุและภิกษุณี นอกนัน้ ชื่อวาอนุปสัมบัน.
บทวา บอก คือ บอกแกสตรี บุรุษ คฤหัสถ หรือบรรพชิต.
บทวา เวนไวแตภกิ ษุไดรับสมมติ คือ ยกเวนแตภกิ ษุที่สงฆสมมติ.
บทภาชนีย
[๓๔๔] การสมมติภิกษุ กําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุลก็มี, การสมมติภิกษุ กําหนด
สกุล ไมกําหนดอาบัติก็ม,ี การสมมติภิกษุ กําหนดอาบัตแิ ละกําหนดสกุลก็มี, การสมมติภิกษุ
ไมกําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุลก็มี.
ที่ชื่อวา กําหนดอาบัติ คือ สงฆกําหนดอาบัติวา พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทานี้.
ที่ชื่อวา กําหนดสกุล คือ สงฆกําหนดสกุลวา พึงบอกในสกุลมีจํานวนเทานี้.
ที่ชื่อวา กําหนดอาบัตแิ ละกําหนดสกุล คือ สงฆกําหนดอาบัตแิ ละกําหนดสกุลไว
วา พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทานี้ ในสกุลมีจํานวนเทานี้.
ที่ชื่อวา ไมกําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุล คือ สงฆไมไดกําหนดอาบัติ และไมได
กําหนดสกุลไววา พึงบอกตามจํานวนอาบัติเทานี้ ในสกุลมีจํานวนเทานี้.
[๓๔๕] ในการกําหนดอาบัติ ภิกษุบอกอาบัติอื่นนอกจากอาบัติทสี่ งฆกําหนดไว ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
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ในการกําหนดสกุล ภิกษุบอกในสกุลอื่นนอกจากสกุลที่สงฆกําหนดไว ตองอาบัติปาจิตตีย.
ในการกําหนดอาบัตแิ ละกําหนดสกุล ภิกษุบอกอาบัตินอกจากอาบัติที่สงฆกําหนดให
ในสกุลนอกจากสกุลที่สงฆกําหนดให ตองอาบัติปาจิตตีย.
ในการไมกําหนดอาบัติ ไมกําหนดสกุล บอก ไมตอ งอาบัติ.
ติกะปาจิตตีย
[๓๔๖] อาบัติชั่วหยาบ ภิกษุสําคัญวาอาบัติชั่วหยาบ บอกแกอนุปสัมบัน เวนไวแต
ภิกษุไดรับสมมติ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อาบัติชั่วหยาบ ภิกษุสงสัย บอกแกอนุปสัมบัน เวนไวแตภิกษุไดรบั สมมติ, ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
อาบัติชั่วหยาบ ภิกษุสําคัญวามิใชอาบัติชั่วหยาบ บอกแกอนุปสัมบัน เวนไวแตภกิ ษุ
ไดรับสมมติ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
[๓๔๗] ภิกษุบอกอาบัติไมชั่วหยาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุบอกอัชฌาจารที่ชั่วหยาบก็ตาม ไมชั่วหยาบก็ตาม แกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อาบัติไมชั่วหยาบ ภิกษุสําคัญวา อาบัติชั่วหยาบ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อาบัติไมชั่วหยาบ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อาบัติไมชั่วหยาบ ภิกษุสําคัญวา อาบัติไมชั่วหยาบ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๓๔๘] ภิกษุบอกวัตถุ ไมบอกอาบัติ ๑ ภิกษุบอกอาบัติ ไมบอกวัตถุ ๑ ภิกษุไดรบั
สมมติ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
________________
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๑. มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี
[๓๔๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตรัฐ
อาฬวี. ครั้งนัน้ พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีชว ยกันทํานวกรรม ขุดเองบาง ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพี.
คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได
ขุดเองบาง ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพี? พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ยอมเบียดเบียนอินทรีย
อยางหนึ่ง ซึ่งมีชีวะ. ภิกษุทงั้ หลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่
เปนผูมักนอย สันโดษ มีความละอาย มีความรังเกียจ ผูใครตอสิกขา ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุชาวรัฐอาฬวีจึงไดขุดเองบาง ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพีเลา? แลวกราบ
ทูลเนื้อความนัน้ แดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกเธอขุดเองบาง ใหคนอืน่ ขุด
บางซึ่งปฐพี จริงหรือ?
ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดขุด
เองบาง ใหคนอื่นขุดบางซึ่งปฐพีเลา? เพราะคนทั้งหลายสําคัญในปฐพีวามีชีวะ การกระทํา
ของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว-.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ขุดก็ดี ใหขุดก็ดี ซึ่งปฐพี, เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๓๕๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ปฐพี ไดแกปฐพี ๒ อยาง คือ ปฐพีแทอยางหนึ่ง ปฐพีไมแทอยางหนึ่ง.
ที่ชื่อวา ปฐพีแท คือ มีดนิ รวนลวน มีดนิ เหนียวลวน มีหินนอย มีกรวดนอย
มีกระเบื้องนอย มีแรนอย มีทรายนอย มีดนิ รวนมาก มีดนิ เหนียวมาก แมดินทีย่ ังไมไดเผาไฟ
ก็เรียกวา ปฐพีแท.
กองดินรวนก็ดี กองดินเหนียวก็ดี ที่ฝนตกรดเกิน ๔ เดือนมาแลว แมนี้ก็เรียกวา
ปฐพีแท.
ที่ชื่อวา ปฐพีไมแท คือเปนหินลวน เปนกรวดลวน เปนกระเบื้องลวน เปนแรลวน
เปนทรายลวน มีดินรวนนอย มีดินเหนียวนอย มีหินมาก มีกรวด มีกระเบื้อง มีแร มีทรายมาก
แมดินที่เผาไฟแลว ก็เรียกวา ปฐพีไมแท.
กองดินรวนก็ดี กองดินเหนียวก็ดี ที่ฝนตกรดยังหยอนกวา ๔ เดือน, แมนกี้ ็เรียกวา
ปฐพีไมแท.
[๓๕๑] บทวา ขุด คือ ขุดเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหขุด คือ ใชใหคนอื่นขุด ตองอาบัติปาจิตตีย.
สั่งครั้งเดียว เขาขุดแมหลายครั้ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๓๕๒] ปฐพี ภิกษุสําคัญวา ปฐพี ขุดเองก็ดี ใชใหเขาขุดก็ดี ทําลายเองก็ดี
ใชใหเขาทําลายก็ดี เผาไฟเองก็ดี ใชใหเขาเผาไฟก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
ปฐพี ภิกษุสงสัย ขุดเองก็ดี ใชใหเขาขุดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใชใหเขาทําลายก็ดี
เผาไฟเองก็ดี ใชใหเขาเผาไฟก็ดี ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ปฐพี ภิกษุสําคัญวา มิใชปฐพี ขุดเองก็ดี ใชใหเขาขุดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใชให
เขาทําลายก็ดี เผาไฟเองก็ดี ใชใหเขาเผาไฟก็ดี ไมตองอาบัติ.
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มิใชปฐพี ภิกษุสําคัญวา ปฐพี ... ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชปฐพี ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชปฐพี ภิกษุสําคัญวามิใชปฐพี ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๕๓] ภิกษุกลาววา ทานจงรูดินนี้ ทานจงใหดินนี้ ทานจงนําดินนี้มา เรามีความ
ตองการดวยดินนี้ ทานจงทําดินนี้ใหเปนกัปปยะ ดังนี้ ๑ ภิกษุไมแกลง ๑ ภิกษุไมมีสติ ๑
ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
มุสาวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๑ จบ.
______________
หัวขอประจําเรื่อง
๑. มุสาวาทสิกขาบท วาดวยพูดเท็จ
๒. โอมสวาทสิกขาบท วาดวยพูดเสียดสี
๓. เปสุญญสิกขาบท วาดวยพูดสอเสียด
๔. ปทโสธัมมสิกขาบท วาดวยสอนธรรมวาพรอมกัน
๕. ปฐมสหเสยยสิกขาบท วาดวยนอนรวมกับอนุปสัมบัน
๖. ทุติยสหเสยยสิกขาบท วาดวยนอนรวมกับมาตุคาม
๗. ธัมมเทสนาสิกขาบท วาดวยแสดงธรรม
๘. ภูตาโรจนสิกขาบท วาดวยบอกอุตตริมนุสสธรรม
๙. ทุฏุลลาโรจนสิกขาบท วาดวยบอกอาบัติชั่วหยาบ
๑๐. ปฐวีขณนสิกขาบท วาดวยขุดดิน
______________
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ปาจิตตีย วรรคที่ ๒
๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี
[๓๕๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตรัฐ
อาฬวี. ครั้งนัน้ พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีทํานวกรรม ตัดตนไมเองบาง ใหคนอื่นตัดบาง.
แมภิกษุชาวรัฐอาฬวีรูปหนึ่งก็ตัดตนไม. เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนไมนั้น ไดกลาวคํานี้กะภิกษุนนั้
วา ทานเจาขา ทานประสงคจะทําที่อยูของทาน โปรดอยาตัดตนไมอันเปนที่อยูของขาพเจาเลย.
ภิกษุรูปนั้นไมเชื่อฟงไดตัดลงจนได แลฟนถูกแขนทารกลูกของเทวดานั้น. เทวดาไดคิดขึ้นวา
ถากระไรเราพึงปลงชีวิตภิกษุรูปนี้เสีย ณ ที่นี้แหละ แลวคิดตอไปวา ก็การที่เราจะพึงปลงชีวิต
ภิกษุรูปนี้เสีย ณ ที่นี้นนั้ ไมสมควรเลย ถากระไรเราควรกราบทูลเรื่องนี้แดพระผูมีพระภาค
ดั่งนั้นเทวดานัน้ จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
พระผูมีพระภาคทรงประทานสาธุการวา ดีแลวๆ เทวดา ดีนักหนาที่ทานไมปลงชีวิต
ภิกษุรูปนั้น ถาทานปลงชีวิตภิกษุรูปนั้นในวันนี้ ตัวทานจะพึงไดรับบาปเปนอันมาก ไปเถิด
เทวดา ตนไมในโอกาสโนนวางแลว ทานจงเขาไปอยูที่ตน ไมนั้น.
ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พวกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดตัดตนไมเองบาง ใหคนอื่นตัดบาง? พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย
ยอมเบียดเบียนอินทรีย อยางหนึ่งซึ่งมีชีวะ. ภิกษุทั้งหลายไดยินพวกเขาเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู บรรดาที่มักนอย ... ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พวกภิกษุชาว
รัฐอาฬวี จึงไดตัดตนไมเองบาง ใหคนอื่นตัดบาง? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอตัดเองบาง ใหคนอื่น
ตัดบาง ซึ่งตนไม จริงหรือ?
ภิกษุชาวรัฐอาฬวีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงได
ตัดเองบาง ใหคนอื่นตัดบาง ซึ่งตนไม? เพราะคนทั้งหลายสําคัญในตนไมวามีชีวะ การกระทํา
ของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว-.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๖๐. ๑. เปนปาจิตตีย ในเพราะพรากภูตคาม.
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๕๕] ที่ชื่อวา ภูตคาม ไดแกพืช ๕ ชนิด พืชเกิดจากเงา ๑ พืชเกิดจากตน ๑
พืชเกิดจากขอ ๑ พืชเกิดจากยอด ๑ พืชเกิดจากเมล็ดเปนทีค่ รบหา ๑.
ที่ชื่อวา พืชเกิดจากเงา ไดแก ขมิ้น ขิง วานน้ํา วานเปราะ อุตพิด ขา แฝก
แหวหมู, หรือแมพืชอยางอืน่ ใดซึ่งเกิดที่เงา งอกที่เงา นัน่ ชื่อวา พืชเกิดจากเงา.
ที่ชื่อวา พืชเกิดจากตน ไดแก ตนโพธิ์ ตนไทร ตนดีปลี ตนมะเดื่อ ตนเตาราง
ตนมะขวิด, หรือแมพืชอยางอื่นใดซึ่งเกิดทีต่ น งอกที่ตน นั่นชื่อวา พืชเกิดจากตน.
ที่ชื่อวา พืชเกิดจากขอ ไดแก ออย ไมไผ ไมออ หรือแมพืชอยางอืน่ ใดซึ่งเกิด
ที่ขอ งอกที่ขอ นั่นชื่อวา พืชเกิดจากขอ.
ที่ชื่อวา พืชเกิดจากยอด ไดแก ผักบุงลอม แมงลัก เถาหญานาง, หรือแมพืช
อยางอื่นใดซึ่งเกิดที่ยอด งอกที่ยอด นัน่ ชื่อวา พืชเกิดจากยอด.
ที่ชื่อวา พืชเกิดจากเมล็ด ไดแกขาว ถั่ว งา หรือแมพืชอยางอื่นใดซึ่งเกิดที่เมล็ด
งอกที่เมล็ด นัน่ ชื่อวา พืชเกิดจากเมล็ด เปนที่ครบหา.
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บทภาชนีย
[๓๕๖] พืช ภิกษุสําคัญวาพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอื่นตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอืน่
ทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอืน่ ตมก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
พืช ภิกษุสงสัย ตัดเองก็ดี ใหคนอืน่ ตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอื่นทําลายก็ดี
ตมเองก็ดี ใหคนอื่นตมก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
พืช ภิกษุสําคัญวา ไมใชพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอืน่ ตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอื่น
ทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอืน่ ตมก็ดี ไมตองอาบัติ.
ไมใชพืช ภิกษุสําคัญวาพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอื่นตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอืน่
ทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอืน่ ตมก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชพืช ภิกษุสงสัย ตัดเองก็ดี ใหคนอื่นตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ใหคนอื่นทําลายก็ดี
ตมเองก็ดี ใหคนอื่นตมก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชพืช ภิกษุสําคัญวา ไมใชพืช ตัดเองก็ดี ใหคนอืน่ ตัดก็ดี ทําลายเองก็ดี ให
คนอื่นทําลายก็ดี ตมเองก็ดี ใหคนอื่นตมก็ดี ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๕๗] ภิกษุกลาววา ทานจงรูพืชนี้ ทานจงใหพืชนี้ ทานจงนําพืชนี้มา เรามีความ
ตองการดวยพืชนี้ ทานจงทําพืชนี้ใหเปนกัปปยะดังนี้ ๑ ภิกษุไมแกลงพราก ๑ ภิกษุทําเพราะ
ไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
______________
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๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระฉันนะ
[๓๕๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร
โกสัมพี. ครั้งนั้น ทานพระฉันนะประพฤติอนาจารเอง แลวถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลาง
สงฆ กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง ตองอะไร? ตองเพราะเรื่องอะไร? ตอง
อยางไร? ทานทั้งหลายวาใคร? วาเรื่องอะไร?
บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะถูก
ไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ จึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลือ่ นวา ใครตอง? ตอง
อะไร? ตองเพราะเรื่องอะไร? ตองอยางไร? ทานทั้งหลายวาใคร? วาเรือ่ งอะไร? ดังนีเ้ ลา?
แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอถูกไตสวน
เพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง? ... วาเรื่องอะไร?
ดังนี้ จริงหรือ?
ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอเมื่อถูกไตสวนเพราะตอง
อาบัติในทามกลางสงฆ จึงเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง? ... วาเรื่องอะไร? ดังนี้
เลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส ... ครั้นทรง
ติเตียนแลว ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากระนัน้ สงฆจงยก
อัญญวาทกกรรมแกภกิ ษุฉันนะ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงยกอัญญวาทกกรรมอยางนี-้
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กรรมวาจาลงอัญญวาทกกรรม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุฉันนะนี้ถูกไตสวนดวยอาบัติในทามกลางสงฆ กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว.
สงฆพึงยกอัญญวาทกกรรมแกภกิ ษุฉนั นะ นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุฉันนะนี้ถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม
กลางสงฆ กลับเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อน. สงฆยกอัญญวาทกกรรมแกภกิ ษุฉนั นะ.
การยกอัญญวาทกกรรมแกภกิ ษุฉันนะ ชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไม
ชอบแกทานผูใ ด, ทานผูนั้นพึงพูด.
อัญญวาทกกรรมอันสงฆยกแลวแกภิกษุฉนั นะ ชอบแกสงฆ, เหตุนั้นจึงนิ่ง,
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
[๓๕๙] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะ โดยอเนกปริยายดั่งนีแ้ ลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ... แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๖๑. ๒. ก. เปนปาจิตตียใ นเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉันนะ จบ.
_______________
เรื่องพระฉันนะ
[๓๖๐] อนึ่ง โดยสมัยนัน้ แล ทานพระฉันนะถูกไตสวนเพราะตองอาบัติในทามกลาง
สงฆ คิดวา เมือ่ เราเอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลื่อนจักตองอาบัติ จึงนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก.
บรรดาภิกษุผมู ักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะถูกไตสวน
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เพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ จึงนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบากเลา? แลวกราบทูลเนือ้ ความนั้น
แดพระผูมีพระภาค-.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอเมื่อถูกไตสวน
เพราะตองอาบัติในทามกลางสงฆ ไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก จริงหรือ?
ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอเมื่อถูกไตสวนเพราะ
ตองอาบัติในทามกลางสงฆ จึงไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส ... ครั้นทรงติเตียนแลว ทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถากระนั้นสงฆจงยกวิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงยกวิเหสกกรรมอยางนี้:กรรมวาจาลงวิเหสกกรรม
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจาวาดังนี้:ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุฉันนะนี้ถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม
กลางสงฆ ไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว. สงฆ
พึงยกวิเหสกกรรมแกภกิ ษุฉนั นะ นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ภิกษุฉันนะนี้ถูกไตสวนดวยอาบัติในทาม
กลางสงฆ ไดนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก. สงฆยกวิเหสกกรรมแกภกิ ษุฉนั นะ. การยก
วิเหสกกรรมแกภิกษุฉันนะ ชอบแกทานผูใ ด, ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทาน
ผูใด, ทานผูนนั้ พึงพูด.
วิเหสกกรรมอันสงฆยกแลวแกภิกษุฉันนะ ชอบแกสงฆ, เหตุนนั้ จึงนิ่ง,
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
[๓๖๑] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระฉันนะ โดยอเนกปริยายดั่งนีแ้ ลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระอนุบัญญัติ
๖๑. ๒. ข. เปนปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น ในเพราะความ
เปนผูใหลําบาก.
เรื่องพระฉันนะ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๖๒] ที่ชื่อวา เปนผูก ลาวคําอื่น คือ ภิกษุเมื่อถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ
ณ ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น จึงเอาเรื่องอื่น
มาพูดกลบเกลือ่ นวา ใครตอง ตองอะไร ตองในเพราะเรื่องอะไร ตองอยางไร ทานทั้งหลาย
วาใคร วาเรื่องอะไร, ดังนี้ นีช่ ื่อวา เปนผูกลาวคําอื่น.
[๓๖๓] ทีช่ ื่อวา เปนผูใหลําบาก คือ ภิกษุเมื่อถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ
ณ ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนั้น ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น จึงนิ่งเสีย
ทําใหสงฆลําบาก นี่ชื่อวา เปนผูใหลําบาก.
บทภาชนีย
[๓๖๔] เมื่อสงฆยังไมยกอัญญวาทกกรรม ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ
ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนัน้ ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น จึงเอาเรื่องอื่นมา
พูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง ตองอะไร ตองในเพราะเรื่องอะไร ตองอยางไร ทานทั้งหลายวา
ใคร วาเรื่องอะไร ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
เมื่อสงฆยังไมยกวิเหสกกรรม ภิกษุถกู ไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ ทามกลางสงฆ
ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนัน้ ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น จึงนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก
ตองอาบัติทุกกฏ.
[๓๖๕] เมื่อสงฆยกอัญญวาทกกรรมแลว ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ
ทามกลางสงฆ ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนัน้ ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น จึงเอาเรื่องอื่นมา
พูดกลบเกลื่อนวา ใครตอง ... วาเรื่องอะไร ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
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เมื่อสงฆยกวิเหสกกรรมแลว ภิกษุถูกไตสวนในเพราะวัตถุหรืออาบัติ ณ ทามกลางสงฆ
ไมปรารถนาจะบอกเรื่องนัน้ ไมปรารถนาจะเปดเผยเรื่องนั้น จึงนิ่งเสีย ทําใหสงฆลําบาก
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะปาจิตตีย
[๓๖๖] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย. ในเพราะ
ความเปนผูกลาวคําอื่น ในเพราะความเปนผูใหลําบาก.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูกลาวคําอื่น ใน
เพราะความเปนผูใหลําบาก.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความ
เปนผูกลาวคําอื่น ในเพราะความเปนผูใหลําบาก.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ-.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทุกกฏ-.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ-.
อนาปตติวาร
[๓๖๗] ภิกษุไมเขาใจจึงถาม ๑ ภิกษุอาพาธใหการไมได ๑ ภิกษุไมใหการดวยคิดวา
ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง หรือความวิวาทจักมีแกสงฆ ๑ ภิกษุไมใหการ
ดวยคิดวา จักเปนสังฆเภท หรือสังฆราชี ๑ ภิกษุไมใหการดวยคิดวา สงฆจักทํากรรมโดยไมชอบธรรม โดยเปนวรรค หรือจักไมทํากรรมแกภกิ ษุผูควรแกกรรม ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
__________________
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๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
[๓๖๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้นทานพระทัพพมัลลบุตรจัดแจง
เสนาสนะและแจกภัตรแกสงฆ. สมัยนั้น พระเมตติยะและพระภุมมชกะเปนผูบวชใหม และมี
บุญนอย. เสนาสนะของสงฆที่เลวและอาหารที่ทรามยอมตกมาถึงเธอทั้งสอง. เธอทั้งสองจึงให
ภิกษุทั้งหลายเพงโทษทานพระทัพพมัลลบุตรวา จัดเสนาสนะตามความพอใจ และแจกภัตรตาม
ความพอใจ. บรรดาภิกษุผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระเมตติยะ
และพระภุมมชกะจึงไดใหภกิ ษุทั้งหลายโพนทะนาทานพระทัพพมัลลบุตรเลา? แลวกราบทูลเนื้อ
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขาววาพวกเธอใหภกิ ษุทั้งหลายโพนทะนาภิกษุทัพพมัลลบุตร จริงหรือ?
พระเมตติยะและพระภุมมชกะทูลรับวา จริง พระพุทธเจา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงใหภิกษุ
ทั้งหลายเพงโทษภิกษุทัพพมัลลบุตร? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๖๒. ๓. ก. เปนปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร จบ.
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร (ตอ)
[๓๖๙] ก็สมัยนั้น พระเมตติยะและพระภุมมชกะคิดวา ภิกษุทั้งหลาย จักเชื่อฟงดวย
พระบัญญัติเพียงเทานีว้ า พระผูมีพระภาคทรงหามการใหโพนทะนาแลว จึงบนวาทานพระทัพพมัลลบุตรอยูใกลๆ ภิกษุทั้งหลายวา พระทัพพมัลลบุตรจัดเสนาสนะตามความพอใจ และ
แจกภัตรตามความพอใจ บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระเมตติยะและพระภุมมชกะจึงไดบนวาทานพระทัพพมัลลบุตรอยูเลา? แลวกราบทูลเนือ้ ความนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ... ทรงสอบถามพระเมตติยะและพระภุมมชกะวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ขาววา พวกเธอบนวาภิกษุทัพพมัลบุตร จริงหรือ?
พระเมตติยะและพระภุมมชกะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงยังไดบนวา
ภิกษุทพั พมัลลบุตรอยูเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๖๒. ๓. ข. เปนปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา ในเพราะ
ความเปนผูบนวา.
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร (ตอ) จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๓๗๐] ทีช่ ื่อวา ความเปนผูใหโพนทะนา คือ อุปสัมบันผูอันสงฆสมมติแลวให
เปนผูจัดเสนาสนะ เปนผูแจกอาหาร แจกยาคู แจกผลไม แจกของเคีย้ ว หรือแจกของ
เล็กนอยก็ตาม. ภิกษุประสงคจะแสโทษ ใหอัปยศ ใหเกอเขิน จึงใหโพนทะนาก็ดี บนวาก็ดี
ซึ่งอุปสัมบัน, ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๗๑] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม, ตองอาบัติปาจิตตีย ใน
เพราะความเปนผูใหโพนทะนา ในเพราะความเปนผูบนวา.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความเปนผูใหโพนทะนา
ในเพราะความเปนผูบนวา.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวา กรรมไมเปนธรรม, ตองอาบัติปาจิตตีย ในเพราะความ
เปนผูใหโพนทะนา ในเพราะความเปนผูบนวา.
ทุกกฏ
[๓๗๒] ภิกษุใหโพนทะนา หรือบนวาอนุปสัมบัน, ตองอาบัติทุกกฏ.
อุปสัมบันผูอันสงฆมิไดสมมติใหเปนผูจัดเสนาสนะ เปนผูแ จกอาหาร แจกยาคู แจก
ผลไม แจกของเคี้ยว หรือแจกของเล็กนอยก็ตาม ภิกษุประสงคจะแสโทษ ทําใหอัปยศ ทําให
เกอเขิน จึงใหโพนทะนาก็ด,ี บนวาก็ดี ซึ่งอุปสัมบัน. หรืออนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบันผูอันสงฆสมมติก็ดี มิไดสมมติก็ดี ใหเปนผูจัดเสนาสนะ เปนผูแ จกอาหาร
แจกยาคู แจกผลไม แจกของเคี้ยว หรือแจกของเล็กนอยก็ตาม ภิกษุประสงคจะแสโทษ
ทําใหอัปยศ ทําใหเกอเขิน จึงใหโพนทะนาก็ด,ี บนวาก็ดี ซึ่งอุปสัมบันหรืออนุปสัมบัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ
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กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย, ตองอาบัติทุกกฏ ...
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวา กรรมไมเปนธรรม ตองอาบัติทุกกฏ
อนาปตติวาร
[๓๗๓] ภิกษุผใู หโพนทะนา หรือบนวาภิกษุผูมีปกติทําเพราะฉันทาคติ โทสาคติ
โมหาคติ ภยาคติ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
__________________
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๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุมากรูป
[๓๗๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เปนฤดูหนาว ภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะ
ในที่กลางแจง ผิงกายอยู, ครั้นเขาบอกภัตตกาล เมื่อจะหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอืน่ เก็บ
ซึ่งเสนาสนะนัน้ ไมบอกมอบหมายแลวหลีกไป เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ. บรรดาภิกษุ
ที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทั้งหลายจัดตั้งเสนาสนะในที่แจงแลว
เมื่อจะหลีกไปจึงไดไมเก็บเอง ไมใหคนอืน่ เก็บ ซึ่งเสนาสนะนัน้ ไมบอกมอบหมาย แลวหลีก
ไป? เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ. แลวกราบทูลเนือ้ ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทงั้ หลาย
จัดตั้งเสนาสนะในทีแ่ จงแลว, เมื่อจะหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บ ซึ่งเสนาสนะนั้น
ไมบอกมอบหมาย แลวหลีกไป เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน โมฆบุรุษเหลานั้น จัดตั้ง
เสนาสนะในทีแ่ จงแลว. เมื่อจะหลีกไป จึงไดไมเก็บเอง ไมใหคนอืน่ เก็บ ซึ่งเสนาสนะนั้น
ไมบอกมอบหมายแลวหลีกไปเลา? เสนาสนะถูกน้ําคางและฝนตกชะ. การกระทําของพวก
โมฆบุรุษนั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๖๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใดวางไวแลวก็ดี ใหวางไวแลวก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ตั่งก็ดี
ฟูกก็ดี เกาอี้กด็ ี อันเปนของสงฆในที่แจง เมื่อหลีกไปไมเก็บเองก็ดี ไมใหเก็บก็ดี
ซึ่งเสนาสนะที่วางไวนั้น หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุมากรูป จบ.
พระพุทธานุญาตใหเก็บเสนาสนะ
[๓๗๕] ก็สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายอยูในที่แจง รีบเก็บเสนาสนะกอนกาลอันสมควร.
พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหลานั้น ผูรีบเก็บเสนาสนะกอนกาลอันสมควร, ครั้น
แลวจึงทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเก็บเสนาสนะไวในปะรําหรือทีโ่ คนไม หรือ
ในที่ซึ่งนกกาหรือนกเหยีย่ วจะไมถายมูลรดไดตลอด ๘ เดือน ซึ่งกําหนดวามิใชฤดูฝน.
สิกขาบทวิภังค
[๓๗๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อันเปนของสงฆ ไดแก ของที่เขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.
ที่ชื่อวา เตียง ไดแก เตียง ๔ ชนิด คือ เตียงมีแมแครสอดเขาในขา ๑ เตียงมี
แครเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา ๑ เตียงมีขาดังกามปู ๑ เตียงมีขาจรดแมแคร ๑.
ที่ชื่อวา ตัง่ ไดแก ตั่ง ๔ ชนิด คือ ตั่งมีแมแครสอดเขาในขา ๑ ตั่งมีแมแครเนื่อง
เปนอันเดียวกันกับขา ๑ ตั่งมีขาดังกามปู ๑ ตั่งมีขาจรดแมแคร ๑.
ที่ชื่อวา ฟูก ไดแก ฟูก ๕ ชนิด คือ ฟูกขนสัตว ๑ ฟูกเปลือกไม ๑ ฟูกเศษผา ๑
ฟูกหญา ๑ ฟูกใบไม ๑.
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ที่ชื่อวา เกาอี้ ไดแก เกาอี้ที่เขาถักรวมใน สําเร็จดวยเปลือกไมก็มี สําเร็จดวยหญา
คมแฝกก็มี สําเร็จดวยหญามุงกระตายก็มี สําเร็จดวยหญาปลองก็มี.
บทวา วางไวแลว คือ วางไวเอง.
บทวา ใหวางไวแลว คือ ใหคนอื่นวางไว.
ใชอนุปสัมบันใหวาง เปนธุระของอนุปสัมบันผูวาง.
ใชอุปสัมบันใหวาง เปนธุระของอุปสัมบันผูวาง.
คําวา เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง ซึ่งเสนาสนะที่วางไวนนั้ คือ ไมเก็บดวยตนเอง.
คําวา ไมใหเก็บ คือ ไมใหคนอื่นเก็บ.
คําวา หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย ความวา ภิกษุไมบอกมอบหมายภิกษุ สามเณร
หรือคนทําการวัด แลวเดินลวงเลฑฑุบาตของมัชฌิมบุรุษไป, ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๗๗] เสนาสนะของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ วางไวเองก็ดี ใหคนอื่นวางไวก็ดี
ในที่แจง, เมื่อหลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งเสนาสนะนัน้ หรือไมไดบอก
มอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย.
เสนาสนะของสงฆ ภิกษุสงสัย วางไวเองก็ดี ใหคนอื่นวางไวกด็ ี ในที่แจง เมื่อ
หลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งเสนาสนะนัน้ หรือไมไดบอกมอบหมาย ไปเสีย
ตองอาบัติปาจิตตีย.
เสนาสนะของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล วางไวเองก็ดี ใหคนอืน่ วางไวกด็ ี ในที่แจง
เมื่อหลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งเสนาสนะนั้นหรือไมไดบอกมอบหมาย
ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุวางไวเองก็ดี ใหคนอื่นวางไวก็ดี ซึ่งเครื่องลาดรักษาผิวพืน้ ก็ดี เครื่องลาดเตียง
ก็ดี เครื่องลาดพื้นก็ดี เสื่อออนก็ดี ทอนหนังก็ดี เครื่องเช็ดเทาก็ดี ตั่งกระดานก็ดี ในทีแ่ จง
เมื่อหลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งเครื่องลาดรักษาผิวพืน้ เปนตนนั้น หรือ
ไมไดบอกมอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติทุกกฏ.
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ติกะทุกกฏ
เสนาสนะของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของสงฆ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
เสนาสนะของบุคคล ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
เสนาสนะของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ... ตองอาบัติทุกกฏ เพราะเปนของ
สวนตัวของผูอ ื่น.
เสนาสนะเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๗๘] ภิกษุเก็บเองแลวไป ๑ ภิกษุใหคนอื่นเก็บแลวไป ๑ ภิกษุบอกมอบหมาย
แลวไป ๑ ภิกษุเอาออกผึ่งแดดไว ไปดวยตั้งใจจักกลับมาเก็บ ๑ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ๑ ภิกษุ
มีอันตราย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
__________________
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๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย
[๓๗๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระสัตตรสวัคคียมีพวก ๑๗ รูปเปนสหาย
กัน เมื่ออยูก ็อยูพรอมกัน เมือ่ หลีกไปก็หลีกไปพรอมกัน. พวกเธอปูที่นอนในวิหารเปนของสงฆ
แหงหนึ่งแลว เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บซึ่งที่นอนนั้น ไมไดบอกมอบหมาย
หลีกไป เสนาสนะถูกปลวกกัด. บรรดาภิกษุที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน พระสัตตรสวัคคีย ปูที่นอนในวิหารเปนของสงฆแลว เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง ไมให
คนอื่นเก็บ ซึ่งที่นอนนั้น ไมไดบอกมอบหมาย หลีกไปแลว? เสนาสนะจึงไดถูกปลวกกัด.
แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุสัตตรสวัคคีย
ปูที่นอนในวิหารอันเปนของสงฆแลว เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บ ซึ่งทีน่ อนนั้น
ไมบอกมอบหมาย หลีกไปแลว. เสนาสนะถูกปลวกกัด จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษเหลานั้น ปูที่นอนไวใน
วิหารเปนของสงฆแลว เมื่อหลีกไป ไฉน จึงไมเก็บเอง ไมใหคนอื่นเก็บ ไมบอกมอบหมาย
หลีกไปเสีย. เสนาสนะจึงไดถูกปลวกกัด. การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเมื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๖๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด ปูแลวก็ดี ใหปแู ลวก็ดี ซึ่งทีน่ อนในวิหารเปน
ของสงฆ, เมื่อหลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหเก็บก็ดี ซึ่งที่นอนอันปูไวนั้น หรือไม
บอกมอบหมาย ไปเสีย, เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๘๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา เปนของสงฆ ไดแก วิหารที่เขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.
ที่ชื่อวา ทีน่ อน ไดแก ฟูก เครื่องลาดรักษาผิวพืน้ เครื่องลาดเตียง เครื่องลาดพื้น
เสื่อออน ทอนหนัง ผาปูนั่ง ผาปูนอน เครื่องลาดทําดวยหญา เครื่องลาดทําดวยใบไม.
บทวา ปู คือ ปูเอง.
บทวา ใหปู คือ ใหคนอืน่ ปู.
คําวา เมื่อหลีกไป ไมเก็บเอง ซึ่งที่นอนอันปูไวนั้น คือไมเก็บดวยตนเอง.
คําวา ไมใหเก็บ คือ ไมใหคนอื่นเก็บ.
คําวา หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย ความวา ภิกษุไมบอกมอบหมายภิกษุ สามเณร
หรือคนทําการวัด เดินเลยเครือ่ งลอมแหงอารามที่เขาลอม ตองอาบัติปาจิตตีย เดินเลยอุปจาร
แหงอารามที่เขาไมไดลอม ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๘๑] วิหารเปนของสงฆ ภิกษุสําคัญวาเปนของสงฆ ปูเองก็ดี ใหคนอื่นปูกด็ ี ซึ่ง
ที่นอน. เมื่อหลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึง่ ที่นอนอันปูไวนั้น หรือไมบอก
มอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย.
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วิหารเปนของสงฆ ภิกษุสงสัย ปูเองก็ดี ใหคนอื่นปูก็ดี ซึ่งที่นอน, เมื่อหลีกไป
ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอืน่ เก็บก็ดี ซึ่งที่นอนอันปูไวนั้น หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
วิหารเปนของสงฆ ภิกษุสําคัญวาเปนของบุคคล ปูเองก็ดี ใหคนอืน่ ปูก็ดี ซึ่งที่นอน,
เมื่อหลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอื่นเก็บก็ดี ซึ่งที่นอนอันปูไวนั้น หรือไมบอกมอบหมาย
ไปเสีย, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ภิกษุปเู องก็ดี ใหคนอื่นปูก็ดี ซึ่งที่นอน ในอุปจารวิหารก็ดี ในโรงฉันก็ดี ในมณฑป
ก็ดี ใตตน ไมกด็ ี, เมื่อหลีกไป ไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอืน่ เก็บก็ดี ซึ่งที่นอนอันปูไวนั้น
หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุตั้งไวเองก็ดี ใหคนอื่นตั้งไวก็ดี ซึง่ เตียงก็ดี ตั่งก็ดี ในวิหารก็ดี ในอุปจารวิหาร
ก็ดี ในโรงฉันก็ดี ในมณฑปก็ดี ใตตน ไมกด็ ี เมื่อหลีกไปไมเก็บเองก็ดี ไมใหคนอืน่ เก็บก็ดี
ซึ่งเตียงตั่งอันตั้งไวนนั้ หรือไมบอกมอบหมาย ไปเสีย, ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสาํ คัญวาของสงฆ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ... ตองอาบัติทุกกฏ เพราะเปนของสวนตัว
ของผูอื่น.
วิหารเปนของสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๘๒] ภิกษุเก็บเองแลวไป ๑ ภิกษุใหคนอื่นเก็บแลวไป ๑ ภิกษุบอกมอบหมาย
แลวไป ๑ เสนาสนะมีเหตุบางอยางขัดขวาง ๑ ภิกษุยังหวงไปยืนอยู ณ ทีน่ ั้นบอกมอบหมาย
มา ๑ ภิกษุมีเหตุบางอยางขัดขวาง ๑ ภิกษุมอี ันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
__________________
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๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๓๘๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียกีดกันทีน่ อนดีๆ ไว ให
พระเถระทั้งหลายยายไปเสีย แลวคิดกันวา ดวยอุบายอะไรหนอ? พวกเราจะพึงอยูจ ําพรรษา
ณ ที่นี้แหละ แลวสําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระทั้งหลายดวยหมายใจวา ผูใ ดมีความคับใจ
ผูนั้นจักหลีกไปเอง. บรรดาภิกษุที่มกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดสําเร็จการนอนแทรกแซงพระเถระทั้งหลาย? แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมี
พระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกเธอสําเร็จการนอนแทรกแซง
พระเถระทั้งหลาย จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดสําเร็จ
การนอนแทรกแซงพระเถระทั้งหลายเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๖๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู สําเร็จการนอนแทรกแซงภิกษุผูเขาไปกอน
ในวิหารของสงฆ ดวยหมายวา ผูใดมีความคับใจ, ผูนั้นจักหลีกไปเอง ทําความหมาย
อยางนี้เทานัน้ ใหเปนปจจัย หาใชอยางอืน่ ไม เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๓๘๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
วิหารที่ชอื่ วา ของสงฆ ไดแก วิหารที่เขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.
ที่ชื่อวา รู คือ รูวาเปนพระผูเฒา รูวาเปนพระอาพาธ รูวาเปนพระทีส่ งฆมอบ
วิหารให.
บทวา แทรกแซง คือ เขาไปเบียดเสียด.
บทวา สําเร็จการนอน ความวา ภิกษุปไู วเองก็ดี ใหคนอื่นปูไวก็ดี ซึ่งที่นอน
ในสถานที่ใกลเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ทางเขาออกก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
คําวา ทําความหมายอยางนี้เทานั้นใหเปนปจจัย หาใชอยางอื่นไม ความวา
ไมมีอะไรอื่นเปนปจจัยเพื่อสําเร็จการนอนแทรกแซง.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๘๕] วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ สําเร็จการนอนแทรกแซง, ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
วิหารของสงฆ ภิกษุสงสัย สําเร็จการนอนแทรกแซง, ตองอาบัติปาจิตตีย.
วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล สําเร็จการนอนแทรกแซง, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
เวนอุปจาร เตียง ตั่ง หรือทางเขาออกไว ภิกษุปูเองก็ดี ใหคนอืน่ ปูก็ดี ซึ่งที่นอน
ตองอาบัติทุกกฏ. นั่งทับก็ดี นอนทับก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุปเู องก็ดี ใหคนอื่นปูก็ดี ซึ่งที่นอน ในอุปจารวิหารก็ดี ในโรงฉันก็ดี ในมณฑป
ก็ด,ี ใตตนไมก็ดี ในทีแ่ จงก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสาํ คัญวาของสงฆ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
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วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสําคัญวาของบุคคล ..., ตองอาบัติทุกกฏ. เพราะเปนของสวนตัว
ของผูอื่น.
วิหารเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๘๖] ภิกษุอาพาธเขาอยู ๑, ภิกษุถูกความหนาวหรือความรอนเบียดเบียนแลวเขาไป
อยู ๑, ภิกษุมีอนั ตราย ๑, ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
__________________
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๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย
[๓๘๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระสัตตรสวัคคียปฏิสังขรณวิหารใหญ
แหงหนึ่ง ซึ่งตัง้ อยูสุดเขตวัด ดวยหมายใจวาพวกเราจักอยูจ ําพรรษา ณ ทีน่ ี้. พระฉัพพัคคียได
เห็นพระสัตตรสวัคคียผูกําลังปฏิสังขรณวิหาร ครั้นแลวจึงพูดกันอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย
พระสัตตรสวัคคียเหลานี้ กําลังปฏิสังขรณวิหาร, อยากระนั้นเลย พวกเราจักไลพวกเธอไปเสีย.
ภิกษุบางเหลาพูดอยางนีว้ า อาวุโสทั้งหลาย โปรดรออยูก อน จนกวาเธอจะปฏิสังขรณเสร็จ เมื่อ
เธอปฏิสังขรณเสร็จแลวพวกเราจึงคอยไลไป.
ครั้นพระสัตตรสวัคคียปฏิสังขรณเสร็จแลว. พระฉัพพัคคียไดกลาวคํานี้กะพระสัตตรสวัคคียวา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานจงยายไป วิหารถึงแกพวกเรา.
พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานควรจะบอกลวงหนามิใชหรือ? พวก
ผมจะไดปฏิสงั ขรณวิหารหลังอื่น.
ฉ. อาวุโสทั้งหลาย วิหารเปนของสงฆมิใชหรือ?
ส. ขอรับ วิหารเปนของสงฆ.
ฉ. พวกทานจงยายไป วิหารถึงแกพวกเรา.
ส. วิหารหลังใหญ แมพวกทานก็อยูไ ด แมพวกผมก็จักอยู.
พระฉัพพัคคียกลาววา พวกทานจงยายออกไป วิหารถึงแกพวกเรา ดังนี้แลว ทําเปน
โกรธ ขัดใจ จับคอฉุดคราออกไป.
พระสัตตรสวัคคียถูกฉุดคราออกไปก็รอ งไห.
ภิกษุทั้งหลายพากันถามอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานรองไหทําไม?.
พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พระฉัพพัคคียพวกนี้โกรธ ขัดใจ ฉุดครา
พวกขาพเจาออกไปจากวิหารของสงฆ.
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บรรดาภิกษุที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจ ึง
ไดโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษุทงั้ หลายออกจากวิหารของสงฆเลา? แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแด
พระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา
พวกเธอโกรธ ขัดใจ ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโกรธ
ขัดใจ ฉุดคราภิกษุทั้งหลายออกจากวิหารของสงฆเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิง่ ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๖๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดีใหฉดุ คราก็ดี ซึ่งภิกษุจาก
วิหารของสงฆ เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๓๘๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ซึ่งภิกษุ ไดแกภิกษุอื่น.
บทวา โกรธ ขัดใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.
[๓๘๙] วิหารที่ชื่อวา ของสงฆ ไดแกวิหารที่เขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.
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บทวา ฉุดครา คือ จับในหองฉุดคราออกไปหนามุข, ตองอาบัติปาจิตตีย.
จับที่หนามุขฉุดคราออกไปขางนอก, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ใหกาวพนประตูแมหลายแหง ดวยประโยคเดียว, ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหฉุดครา ความวา ใชผูอื่น, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ใชครั้งเดียวใหกาวพนประตู แมหลายแหง, ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๙๐] วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี ใหฉุดครา
ก็ด,ี ตองอาบัติปาจิตตีย.
วิหารของสงฆ ภิกษุสงสัย โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ด,ี ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล โกรธ ขัดใจ ฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ด,ี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี ซึง่ บริขารของภิกษุนั้น, ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุฉดุ คราก็ดี ใหฉดุ คราก็ดี ออกไปจากอุปจารวิหารก็ดี จากโรงฉันก็ดี จากปะรําก็ดี
จากใตตน ไมกด็ ี จากทีแ่ จงก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี ซึง่ บริขารของภิกษุนั้น ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุฉดุ คราก็ดี ใหฉดุ คราก็ดี ซึ่งอนุปสัมบัน จากวิหารก็ดี จากอุปจารวิหารก็ดี จาก
โรงฉันก็ดี จากปะรําก็ดี จากใตตนไมก็ดี จากที่แจงก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี ซึง่ บริขารของอนุปสัมบัน, ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสาํ คัญวาของสงฆ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสาํ คัญวาของบุคคล ..., ตองอาบัติทุกกฏ เพราะเปนของสวนตัว
ของผูอื่น.
วิหารเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๓๙๑] ภิกษุฉุดคราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งภิกษุอลัชชี ๑ ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี
ซึ่งบริขารของภิกษุอลัชชี ๑ ภิกษุฉดุ คราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุขนก็ดี
ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของภิกษุวิกลจริตนัน้ ๑ ภิกษุฉดุ คราก็ดี ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งภิกษุผกู อการ
บาดหมางก็ดี กอการทะเลาะก็ดี การกอการวิวาทก็ดี กอความอื้อฉาวก็ดี กออธิกรณในสงฆก็ดี ๑
ภิกษุขนก็ดี ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของภิกษุผกู อการบาดหมางเปนตนนัน้ ๑ ภิกษุฉุดคราก็ดี
ใหฉุดคราก็ดี ซึ่งอันเตวาสิก หรือสัทธิวิหารริก ผูประพฤติไมเรียบรอย ๑, ภิกษุขนก็ดี
ใหขนก็ดี ซึ่งบริขารของอันเตวาสิกหรือสัทธิวิหาริกนัน้ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
___________
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๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุ ๒ รูป
[๓๙๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุ ๒ รูป อยูบ นรานในวิหารเปน
ของสงฆ รูปหนึ่งอยูชั้นลาง รูปหนึ่งอยูชั้นบน ภิกษุอยูชนั้ บนนั่งทับโดยแรง ซึ่งเตียงอันมี
เทาเสียบ เทาเตียงตกโดนศีรษะภิกษุผูอยูชนั้ ลาง ภิกษุนั้นสงเสียงรองลั่น ภิกษุทั้งหลายพากัน
วิ่งเขาไปถามภิกษุนั้นวา ทานสงเสียงรองทําไม? จึงภิกษุนนั้ ไดชี้แจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุทงั้ หลาย.
บรรดาภิกษุที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงนั่งทับ
โดยแรง ซึ่งเตียงมีเทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆ? แลวกราบทูลเนื้อความนัน้ แด
พระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนนั้ วา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอนั่งทับโดยแรง ซึ่งเตียง
มีเทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆ จริงหรือ?
ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดนั่งทับโดยแรง ซึ่ง
เตียงมีเทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๖๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี ซึ่งตั่งก็ดี อันมี
เทาเสียบ บนรานในวิหารเปนของสงฆ, เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุ ๒ รูป จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๓๙๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
วิหาร ที่ชอื่ วา เปนของสงฆ ไดแก วิหารที่เขาถวายแลว สละแลวแกสงฆ.
[๓๙๔] ทีช่ ื่อวา ราน ไดแก รานที่ไมกระทบศีรษะของมัชฌิมบุรุษ.
เตียงที่ชื่อวา มีเทาเสียบ คือเขาสอดเทาเสียบเขาไวในตัวเตียง.
ตั่ง ที่ชื่อวา มีเทาเสียบ คือเขาสอดเทาเสียบเขาไวในตัวตั่ง.
บทวา นั่งทับ คือนั่งทับบนเตียงตั่งนั้น, ตองอาบัติปาจิตตีย
บทวา นอนทับ คือนอนทับบนเตียงตั่งนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๓๙๕] วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของสงฆ นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึ่งเตียงก็ดี
ซึ่งตั่งก็ดี อันมีเทาเสียบ บนราน, ตองอาบัติปาจิตตีย.
วิหารของสงฆ ภิกษุสงสัย นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึง่ เตียงก็ดี ซึ่งตั่งก็ดี อันมีเทา
เสียบ บนราน, ตองอาบัติปาจิตตีย.
วิหารของสงฆ ภิกษุสําคัญวาของบุคคล นั่งทับก็ดี นอนทับก็ดี ซึง่ เตียงก็ดี ซึ่งตั่งก็ดี
อันมีเทาเสียบ บนราน, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
วิหารของบุคคล ภิกษุสาํ คัญวาของสงฆ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
วิหารของบุคคล ภิกษุสาํ คัญวาของบุคคล เพราะเปนสวนตัวของภิกษุอื่น ... ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
วิหารเปนสวนตัวของตน ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๓๙๖] ไมใชราน ๑ รานสูงพอกระทบศีรษะ ๑ ขางลางไมไดใชเปนที่อยู ๑ ขางบน
ปูพื้นไว ๑, เทาเตียงเทาตั่งไดตรึงสลักกับตัว ๑ ภิกษุยืนบนเตียงตั่งนั้นหยิบจีวรหรือพาดจีวรได ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
_______________
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๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระฉันนะ
[๓๙๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร
โกสัมพี. ครั้งนั้น มหาอํามาตยอุปฏฐากของทานพระฉันนะสรางวิหารถวายทานพระฉันนะ. แต
ทานพระฉันนะสั่งใหมุงใหโบกฉาบวิหารที่ทําสําเร็จแลวบอยครั้ง. วิหารหนักเกินไป ไดทะลาย
ลงมา. จึงทานพระฉันนะมัวสาละวนเก็บรวบรวมหญาและไม ไดทํานาขาวเหนียวของพราหมณ
คนหนึ่งใหเสียหาย. พราหมณนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาทั้งหลายจึงได
ทํานาขาวเหนียวของขาพเจาใหเสียหาย? ภิกษุทั้งหลายไดยินพราหมณนนั้ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาผูที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษติเตียนโพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะจึงไดใหมุง
ใหโบกฉาบวิหารที่สําเร็จแลวบอยครั้งเลา? วิหารหนักเกินไป ไดทะลายลงมา. แลวกราบทูลเนื้อ
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค-.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววาเธอใหมุงใหโบกฉาบ
วิหารที่สําเร็จแลวบอยครั้ง วิหารหนักเกินไปไดทะลายลงมา จริงหรือ?
ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดใหมุงใหโบกฉาบ
วิหารที่ทําเสร็จแลวบอยครั้งเลา? วิหารหนักเกินไปก็ทะลายลง การกระทําของเธอนั่น ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว-.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๖๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุผูใหทาํ ซึ่งวิหารใหญ จะวางเช็ดหนาเพียงไรแตกรอบ
แหงประตู จะบริกรรมชองหนาตาง พึงยืนในที่ปราศจากของสดเขียว อํานวยให
พอกได ๒-๓ ชั้น ถาเธออํานวยยิ่งกวานั้น แมยืนในที่ปราศจากของสดเขียว ก็เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องพระฉันนะ จบ.
_______________
สิกขาบทวิภังค
[๓๙๘] วิหารที่ชื่อวา ใหญ ทานวามีเจาของ.
ที่ชื่อวา วิหาร ไดแก ตึกที่เขาโบกฉาบปูนไวเฉพาะภายในก็ตาม ที่เขาโบกฉาบปูนไว
เฉพาะภายนอกก็ตาม หรือทีเ่ ขาโบกฉาบปูนไวทั้งภายในทั้งภายนอกก็ตาม.
บทวา ผูใหทํา คือ สรางเองก็ดี ใหผูอื่นสรางก็ดี.
บทวา เพียงไรแตกรอบแหงประตู คือ ชั่วหัตถบาสโดยรอบแหงบานประตู.
บทวา จะวางเช็ดหนา คือ จะวางประตู.
บทวา จะบริกรรมชองหนาตาง คือ จะบริกรรมหนาตางใหมีสีเขียว สีดํา สียางไม
ลายดอกไม เถาวัลย ฟนมังกร ดอกจอก.
คําวา พึงยืนในที่ปราศจากของสดเขียว อํานวยใหพอกได ๒-๓ ชั้น ความวา
ที่ชื่อวา ของสดเขียว ไดแก บุพพัณณชาติ อปรัณณชาติ.
ถาภิกษุยนื สั่งการอยูในที่มีของสดเขียว ตองอาบัติทกุ กฏ.
ใหมุงตามทางแถว พึงมุงเอง ๒ แถวๆ ที่ ๓ สั่งใหมุงแลวพึงหลีกไป.
ใหมุงเปนชั้น พึงมุงเอง ๒ ชั้นๆ ที่ ๓ สั่งใหมุงแลวพึงหลีกไป.
[๓๙๙] คําวา ถาเธออํานวยใหยิ่งกวานั้น แมยืนในที่ปราศจากของสดเขียว
ความวา มุงดวยอิฐ ตองอาบัติปาจิตตียทกุ ๆ แผนอิฐ.
มุงดวยแผนศิลา ตองอาบัติปาจิตตียทกุ ๆ แผนศิลา.
โบกฉาบดวยปูนขาว ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ กอนปูนขาว.
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มุงดวยหญา ตองอาบัติปาจิตตียทุกๆ กําหญา.
มุงดวยใบไม ตองอาบัติปาจิตตียทกุ ๆ ใบไม.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๐๐] เกิน ๒-๓ ชั้น ภิกษุสําคัญวาเกิน อํานวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เกิน ๒-๓ ชั้น ภิกษุสงสัย อํานวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เกิน ๒-๓ ชั้น ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อํานวยการ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
หยอนกวา ๒-๓ ชั้น ภิกษุสําคัญวาเกิน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
หยอนกวา ๒-๓ ชั้น ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
หยอนกวา ๒-๓ ชั้น ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๐๑] ภิกษุมุง ๒-๓ ชั้น ๑ ภิกษุมุงหยอนกวา ๒-๓ ชั้น ๑ ภิกษุสรางถ้ํา ๑
คูหา ๑ กุฎีมุงหญา ๑ ภิกษุสรางกุฎีเพื่อภิกษุอื่น ๑ ภิกษุสรางดวยทรัพยของตน ๑ ยกอาคาร
อันเปนที่อยูเ สีย ภิกษุสรางทุกอยางไมตองอาบัติ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
_______________
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๒. ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี
[๔๐๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ อัคคาฬวเจดีย เขตรัฐ
อาฬวี. ครั้งนัน้ พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวี กําลังกระทํานวกรรม รูอยูวาน้ํามีตัวสัตว จึงรดเองบาง
ใหคนอื่นรดบาง ซึ่งหญาบาง ดินบาง. บรรดาภิกษุที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีรูอยูวาน้ํามีตวั สัตว จึงไดรดเองบาง ใหคนอื่นรดบาง ซึ่งหญาบาง
ดินบางเลา? แลวกราบทูลเนือ้ ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุชาวรัฐอาฬวีวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู
วาน้ํามีตวั สัตว รดเองบาง ใหคนอื่นรดบาง ซึ่งหญาบาง ดินบาง จริงหรือ?
พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวีทลู รับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย พวกเธอรูอยูวาน้ํามีตัวสัตว
ไฉน จึงไดรดเองบาง ใหคนอื่นรดบาง ซึ่งหญาบาง ดินบาง? การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๖๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด รูอ ยูวาน้ํามีตัวสัตว รดก็ดี ใหรดก็ดี ซึ่งหญาก็ดี
ดินก็ด,ี เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี จบ.
____________
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สิกขาบทวิภังค
[๔๐๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู ไดแก รูเอง หรือ คนอื่นบอกเธอ.
[๔๐๔] บทวา รด คือ รดเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหรด คือ ใชคนอืน่ รด ตองอาบัติปาจิตตีย.
ใชครั้งเดียว แตเขารดหลายครั้ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวาน้ํามีตวั สัตว รดเองก็ดี ใหคนอื่นรดก็ดี ซึ่งหญาก็ดี ซึ่งดิน
ก็ดี. ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสงสัย รดเองก็ดี ใหคนอื่นรดก็ดี ซึ่งหญาก็ดี ซึ่งดินก็ด,ี ตองอาบัติทุกกฏ.
น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตวั สัตว รดเองก็ดี ใหคนอื่นรดก็ดี ซึ่งหญาก็ดี ซึ่งดิน
ก็ด,ี ไมตองอาบัติ.
น้ําไมมีตวั สัตว ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
น้ําไมมีตวั สัตว ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
น้ําไมมีตวั สัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๐๕] ภิกษุไมแกลง ๑ ภิกษุไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ภูตคามวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๒ จบ.
_______________
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หัวขอประจําเรื่อง
๑. ภูตคามสิกขาบท วาดวยพรากของเขียว
๒. อัญญวาทสิกขาบท วาดวยแกลงกลาวคําอื่น
๓. อุชฌาปนสิกขาบท วาดวยโพนทะนา
๔. ปฐมเสนาสนสิกขาบท วาดวยหลีกไปไมเก็บเสนาสนะ
๕. ทุติยเสนาสนสิกขาบท วาดวยใชเสนาสนะแลวไมเก็บ
๖. อนูปขัชชสิกขาบท วาดวยนอนแทรกแซง
๗. นิกกัฑฒนสิกขาบท วาดวยการฉุดคราภิกษุ
๘. เวหาสกุฎีสิกขาบท วาดวยนั่งนอนบนรางราน
๙. มหัลลกสิกขาบท วาดวยการสรางวิหารใหญ
๑๐. สัปปาณกสิกขาบท วาดวยใชนา้ํ มีตัวสัตว. ฯ
_______________
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ปาจิตตีย วรรคที่ ๓
๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๔๐๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุชนั้ เถระทั้งหลาย กลาวสอนพวกภิกษุณี
ยอมไดจวี รบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร. จึงพระฉัพพัคคีย ปรึกษากันวา
อาวุโสทั้งหลาย บัดนีพ้ ระเถระกลาวสอนพวกภิกษุณี ยอมไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
คิลานปจจัยเภสัชบริขาร เอาเถิด พวกเราจะกลาวสอนพวกภิกษุณีบาง. ครั้นแลวไดเขาไปหา
พวกภิกษุณี กลาวคํานี้วา มาเถิด นองหญิงทั้งหลายจงไปหาพวกเราบาง แมพวกเราก็จกั กลาว
สอน. หลังจากนั้น ภิกษุณีเหลานั้นไดเขาไปหาพระฉัพพัคคีย อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง. จึงพระฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณเี พียงเล็กนอยเทานั้น ใหวนั เวลาลวงไป
ดวยติรัจฉานกถา แลวสั่งใหกลับไปดวยคําวา กลับไปเถิด นองหญิงทั้งหลาย. ลําดับนัน้ ภิกษุณี
เหลานั้นไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถวายบังคมแลว ยืนเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุณีเหลานั้นผูยืนเฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งนัน้ แลวา
ดูกรภิกษุณีทั้งหลาย การกลาวสอนภิกษุณีไดสัมฤทธิผลดีหรือ?
ภิกษุณีทงั้ หลายกราบทูลวา จะสัมฤทธิผลมาแตไหน พระพุทธเจาขา, เพราะพระคุณเจา
เหลาฉัพพัคคียไ ดทําธรรมีกถาเพียงเล็กนอยเทานั้น ใหวนั เวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา แลวก็สั่ง
ใหกลับไป พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหภิกษุณเี หลานั้นเห็นแจงสมาทาน อาจหาญ ราเริง
ดวยธรรมีกถา. ครั้นภิกษุณีเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากอาสนถวายอภิวาท ทําประทักษิณหลีกไปแลว.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอ
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ทําธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทานั้น ใหวนั เวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถา แลวก็สั่งให
กลับไป จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดทํา
ธรรมีกถาแกพวกภิกษุณี เพียงเล็กนอยเทานัน้ ใหวันเวลาลวงไปดวยติรจั ฉานกถาแลวสัง่ ใหกลับ
ไปเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... ครัน้ แลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภกิ ษุเปนผูกลาวสอนภิกษุณี.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงสมมติอยางนี้.
วิธีสมมติภิกษุผูสั่งสอนภิกษุณี
พึงขอรองภิกษุกอน. ครั้นแลวภิกษุผฉู ลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบ ดวย
ญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว. สงฆ
พึงสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณี นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆสมมติภิกษุมชี ื่อนี้ใหเปนผูกลาวสอน
ภิกษุณี. การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณีชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้น
พึงเปนผูนิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด, ทานผูนนั้ พึงพูด.
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนี้เปนครั้งที่สาม, ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา. สงฆ
สมมติภิกษุมีชอื่ นี้ใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณี. การสมมติภิกษุมีชื่อนี้ ใหเปนผูกลาวสอน
ภิกษุณีชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้นพึงเปนผูน ิ่ง. ไมชอบแกทานผูใด, ทานผูนั้น
พึงพูด.
ภิกษุมีชื่อนี้ สงฆสมมติใหเปนผูก ลาวสอนภิกษุณีแลว ชอบแกสงฆ, เหตุนั้น
จึงนิ่ง; ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้.
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ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงติเตียนพระฉัพพัคคียโดยอเนกปริยายแลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ... รับสั่งวา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๗๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใดไมไดรับสมมติ กลาวสอนพวกภิกษุณ,ี เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
___________
เรื่องพระฉัพพัคคีย (ตอ)
[๔๐๗] ก็แลสมัยนั้น พวกพระเถระทัง้ หลายผูไดรับสมมติ กลาวสอนพวกภิกษุณี
ก็ยังไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหมือนอยางเดิม. จึงพระฉัพพัคคียไดปรึกษากันวา อาวุโสทั้งหลาย บัดนี้พระเถระทั้งหลายไดรับสมมติ แลวกลาวสอน
พวกภิกษุณี ก็ยังไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารอยูเหมือนอยางเดิม,
เอาเถิด แมพวกเราจะไปนอกสีมาสมมติกันและกันใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณี แลวสั่งสอนพวก
ภิกษุณีกนั เถิด. ครั้นแลวพากันไปนอกสีมา สมมติกันและกันใหเปนผูกลาวสอนภิกษุณี แลวได
เขาไปบอกภิกษุณีทั้งหลายวา ดูกรนองหญิงทั้งหลาย แมพวกเราก็ไดรบั สมมติ ทานทั้งหลาย
จงเขาไปหาพวกเรา แมพวกเราก็จักกลาวสอน. ตอมาภิกษุณีเหลานั้น พากันเขาไปหา
พระฉัพพัคคีย กราบไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง. จึงพระฉัพพัคคียไดทําธรรมีกถาแกพวก
ภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทานั้น ใหวนั เวลาลวงไปดวยติรัจฉานกถาแลวสั่งใหกลับไปดวยคําวา กลับ
ไปเถิด นองหญิงทั้งหลาย. ลําดับนั้นพวกนางไดพากันไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวยืน
เฝาอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุณีผูยนื เฝาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งเหลานั้นแลวา ดูกร
ภิกษุณีทั้งหลาย โอวาทไดสัมฤทธิผลดีหรือ?
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พวกภิกษุณีกราบทูลวา จะสัมฤทธิผลมาแตไหน พระพุทธเจาขา เพราะพระคุณเจาเหลา
ฉัพพัคคียไดทาํ ธรรมีกถาเพียงเล็กนอยเทานัน้ ใหวันเวลาลวงไปดวยติรจั ฉานกถาแลวสัง่ ใหกลับ
ไป พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังภิกษุณีเหลานัน้ ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริง ดวยธรรมีกถา. ครั้นภิกษุณีเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงใหเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากอาสนถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณ
หลีกไปแลว.
ประชุมสงฆทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอทํา
ธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทานัน้ ใหวันเวลาลวงไปดวยติรจั ฉานกถา แลวสั่งให
กลับไปจริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดทํา
ธรรมีกถาแกพวกภิกษุณีเพียงเล็กนอยเทานัน้ ใหวันเวลาลวงไปดวยติรจั ฉานกถา แลวสั่งใหกลับ
ไปเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ทรงอนุญาตใหสมมติภิกษุผกู ลาวสอนภิกษุณี
ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให
สมมติภิกษุผูประกอบดวยองค ๘ ดังตอไปนี้ เปนผูกลาวสอนภิกษุณี
องคคุณ ๘ ของภิกษุผูกลาวสอนภิกษุณี
๑. เปนผูมีศีล คือสํารวมดวยปาติโมกขสังวรศีล สมบูรณดวยอาจาระและโคจรอยู
มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย
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๒. เปนพหูสูต คือทรงสุตะ เปนผูสั่งสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด งามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณบริสุทธิ์
ธรรมเห็นปานนั้น อันภิกษุนนั้ ไดสดับมาก ทรงจําไวได คลองปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดวยปญญา
๓. พระปาติโมกขทั้งสองมาแลวดวยดีโดยพิสดาร แกภกิ ษุนั้น คือ ภิกษุนั้นจําแนก
ไดดี คลองแคลวดี วินิจฉัยไดเรียบรอยโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ
๔. เปนผูม ีวาจาสละสลวย ชัดเจน
๕. เปนทีน่ ิยมชมชอบของภิกษุณีโดยมาก
๖. เปนผูสามารถกลาวสอนภิกษุณีได
๗. เปนผูไมเคยลวงครุธรรม กับสตรีผูครองผากาสายะซึ่งบวชเฉพาะพระผูมีพระภาค
พระองคนี้ และ
๘. มีพรรษาได ๒๐ หรือเกิน ๒๐
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหสมมติภิกษุผูประกอบดวยองค คุณ ๘ ประการนี้ ใหเปน
ผูกลาวสอนภิกษุณไี ด.
เรื่องพระฉัพพัคคีย [ตอ] จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๐๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ไมไดรับสมมติ คือ สงฆยังไมไดสมมติดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา.
ที่ชื่อวา ภิกษุณี ไดแกสตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
[๔๐๙] บทวา กลาวสอน ความวา ภิกษุกลาวสอนดวยครุธรรม ๘ ประการ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย กลาวสอนดวยธรรมอยางอื่น ตองอาบัติทุกกฏ กลาวสอนภิกษุณีผูอุปสมบทในภิกษุณี
สงฆฝายเดียว ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๑๐] ภิกษุผูไดสมมติแลวนั้น พึงกวาดบริเวณ ตั้งน้ําฉัน น้ําใช ปูอาสนะไว
แลวชวนเพื่อนภิกษุไปนั่งอยูด วย.
ภิกษุณีทงั้ หลายพึงไป ณ ที่นั้น อภิวาทภิกษุนั้นแลว นั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง.
ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้นพึงถามวา พวกเธอพรอมเพรียงกันแลวหรือ นองหญิงทั้งหลาย
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ถาพวกนางตอบวา พวกดิฉันพรอมเพรียงกันแลว เจาขา.
พึงถามวา ครุธรรม ๘ ประการ ยังประพฤติกันอยูห รือ นองหญิงทั้งหลาย?
ถาพวกนางตอบวา ยังประพฤติกันอยู เจาขา.
พึงสั่งวา นี่เปนโอวาท นองหญิงทั้งหลาย.
ถาพวกนางตอบวา ไมไดประพฤติกัน เจาขา.
พึงตักเตือนวาดังนี้:ครุธรรม ๘ ประการ
๑. ภิกษุณีอุปสมบทแลวได ๑๐๐ พรรษา ตองทําการกราบไหว การตอนรับ อัญชลีกรรม
สามีจิกรรม แกภิกษุผูอุปสมบทแลวในวันนั้น ธรรมนี้อันภิกษุณีตองสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวติ .
๒. ภิกษุณีไมพึงอยูจําพรรษาในอาวาสที่ไมมีภิกษุ ธรรมแมนี้อันภิกษุณีตองสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวติ .
๓. ภิกษุณีตองหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามอุโบสถ ๑ ไปรับโอวาท ๑ จากภิกษุสงฆ
ทุกกึ่งเดือน ธรรมแมนี้อันภิกษุณกี ็ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต.
๔. ภิกษุณีผูจําพรรษาแลว ตองปวารณาในสงฆ ๒ ฝายโดยสถานทั้ง ๓ คือ ดวยได
เห็น ๑ ดวยไดฟง ๑ ดวยรังเกียจ ๑ ธรรมแมนี้อันภิกษุณีกต็ องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต.
๕. ภิกษุณีลวงละเมิดครุธรรมแลว ตองประพฤติปกขมานัตในสงฆ ๒ ฝาย ธรรมแมนี้
อันภิกษุณกี ็ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต.
๖. ภิกษุณีตองแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ ๒ ฝาย เพื่อสิกขมานาผูศึกษาสิกขาในธรรม
๖ ประการครบ ๒ ปแลว ธรรมแมนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต.
๗. ภิกษุณีไมพึงดา ไมพึงบริภาษภิกษุ โดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง ธรรมแมนี้อัน
ภิกษุณีกต็ องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิดตลอดชีวิต.
๘. ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ปดทางไมใหภิกษุณที ั้งหลายสอนภิกษุ เปดทางใหภิกษุ
ทั้งหลายสอนภิกษุณีได ธรรมแมนี้อันภิกษุณีก็ตองสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไมลวงละเมิด
ตลอดชีวิต.
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ถาพวกนางตอบวา พวกดิฉันพรอมเพรียงกันแลว เจาขา.
ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้น สั่งสอนธรรมอยางอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ถาพวกนางตอบวา ยังเปนพรรคอยู เจาขา.
ภิกษุผูไดรับสมมติแลวนั้น กลาวสอนครุธรรม ๘ ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใหโอวาท สั่งสอนธรรมอยางอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
อัฏฐารสปาจิตตีย
[๔๑๑] ๑. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไม
พรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวาไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๒. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๓. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียง
กัน ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
[๔๑๒] ๔. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุ
สําคัญวาไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๕. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย
กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๖. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวา
พรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
[๔๑๓] ๗. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวาไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๘. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย
กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๙. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวา
พรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
[๔๑๔] ๑๐. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
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๑๑. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๑๒. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
[๔๑๕] ๑๓. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญ
วายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๑๔. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย กลาวสอน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
๑๕. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวา
พรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
[๔๑๖] ๑๖. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียง
กัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๑๗. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
๑๘. กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
สัตตรสทุกกฏ
[๔๑๗] ๑. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
๒. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยงั ไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
๓. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๑๘] ๔. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุ
สําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
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๕. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย
กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
๖. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณสี งฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวา
พรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๑๙] ๗. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
๘. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
๙. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆยังไมพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๒๐] ๑๐. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
๑๑. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
๑๒. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน
ภิกษุสําคัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๒๑] ๑๓. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญ
วายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
๑๔. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสงสัย กลาวสอน
ตองอาบัติทุกกฏ.
๑๕. กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสาํ คัญวาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๒๒] ๑๖. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียง
กัน ภิกษุสําคัญวายังไมพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
๑๗. กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุ
สงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมเปนธรรม ภิกษุณีสงฆพรอมเพรียงกัน ภิกษุสําคัญ
วาพรอมเพรียงกัน กลาวสอน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๒๓] ภิกษุใหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา ๑ ภิกษุอนั ภิกษุณกี ลาววา นิมนตทาน
สวดเถิด เจาขา ดังนี้ สวดอยู ๑ ภิกษุถามปญหา ๑ ภิกษุถกู ถามปญหาแลวแก ๑ ภิกษุ
กลาวสอนเพื่อประโยชนแกผูอื่นอยู แตพวกภิกษุณฟี งอยูด วย ๑ ภิกษุกลาวสอนสิกขมานา ๑
ภิกษุกลาวสอนสามเณรี ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
__________________
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๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระจูฬปนถกเถระ
[๔๒๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลาย ผลัดเปลี่ยนกันกลาวสอน
พวกภิกษุณี สมัยนั้น ถึงวาระของทานพระจูฬปนถกทีจ่ ะกลาวสอนพวกภิกษุณี พวกภิกษุณีพดู กัน
อยางนี้วา วันนี้โอวาทเห็นจะไมสําเร็จประโยชน เพราะประเดี๋ยวพระคุณเจาจูฬปนถกจะกลาวอุทาน
อยางเดิมนัน่ แหละซ้ําๆ ซากๆ แลวพากันเขาไปหาทานพระจูฬปนถก อภิวาทแลวนัง่ อยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ทานพระจูฬปนถกไดถามภิกษุณีเหลานั้น ผูนั่งเรียบรอยแลว ดังนีว้ า พวกเธอพรอมเพรียงกันแลวหรือ นองหญิงทั้งหลาย?
ภิกษุณี. พวกดิฉันพรอมเพรียงกันแลว เจาขา.
จูฬ. ครุธรรม ๘ ประการยังเปนไปดีอยูหรือ นองหญิงทั้งหลาย?
ภิกษุณี. ยังเปนไปดีอยู เจาขา.
ทานพระจูฬปนถกสั่งวา นี่แหละเปนโอวาทละ นองหญิงทั้งหลาย แลวไดกลาวอุทาน
นี้ซ้ําอีก วาดังนี้:"ความโศก ยอมไมมแี กมุนีผูมีจิตตั้งมัน่ ไมประมาท
ศึกษาอยูใ นโมเนยยปฏิปทา ผูคงที่ ผูสงบระงับ มีสติทุกเมื่อ"
[๔๒๕] ภิกษุณีทั้งหลายไดสนทนากันอยางนีว้ า เราไดพูดแลวมิใชหรือวาวันนี้ โอวาท
เห็นจะไมสําเร็จประโยชน เพราะประเดี๋ยว พระคุณเจาจูฬปนถก จะกลาวอุทานอยางเดิม
นั่นแหละซ้ําๆ ซากๆ
ทานพระจูฬปนถกไดยนิ คําสนทนานีข้ องภิกษุณีพวกนั้น ครั้นแลวทานเหาะขึ้นสูเวหา
จงกรมบาง ยืนบาง นั่งบาง สําเร็จการนอนบาง ทําใหควันกลุมตลบขึน้ บาง ทําให
เปนไฟโพลงขึน้ บาง หายตัวบาง อยูในอากาศกลางหาว กลาวอุทานอยางเดิมนั้น และพระพุทธพจนอยางอื่นอีกมาก.
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ภิกษุณีทงั้ หลายกลาวชมอยางนี้วา นาอัศจรรยนัก ชาวเราเอย ไมเคยมีเลย ชาวเราเอย
ในกาลกอนแตนี้ โอวาทไมเคยสําเร็จประโยชนแกพวกเรา เหมือนโอวาทของพระคุณเจาจูฬปนถก
เลย. คราวนั้น ทานพระจูฬปนถกกลาวสอนภิกษุณเี หลานั้นจนพลบค่ํา ย่ําสนธยา แลวไดสง
กลับดวยคําวา กลับไปเถิด นองหญิงทั้งหลาย. จึงภิกษุณีเหลานั้น เมื่อเขาปดประตูเมืองแลว
ไดพากันพักแรมอยูนอกเมือง รุงสายจึงเขาเมืองได ประชาชนพากัน เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ภิกษุณีพวกนี้เหมือนไมใชสตรีผูประพฤติพรหมจรรย พักแรมอยูก ับพวกภิกษุใน
อารามแลว เพิง่ จะพากันกลับเขาเมืองเดี๋ยวนี้ ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ประชาชนพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
ทานพระจูฬปนถก เมื่อพระอาทิตยตกแลว จึงยังไดกลาวสอนพวกภิกษุณีอยูเลา แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรจูฬปนถก ขาววา เมื่อพระอาทิตยตกแลว เธอยัง
กลาวสอนพวกภิกษุณีอยู จริงหรือ?
พระจูฬปนถกทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรจูฬปนถก เมื่อพระอาทิตยตกแลว ไฉน เธอจึง
ยังไดกลาวสอนพวกภิกษุณอี ยูเลา การกระทําของเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๗๑. ๒. ถาภิกษุ แมไดรับสมมติแลว เมื่อพระอาทิตยอัสดงคแลว กลาวสอน
พวกภิกษุณี เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระจูฬปนถกเถระ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๒๖] ผูช ื่อวา ไดรับสมมติแลว คือ ไดรับสมมติแลวดวยญัตติจตุตถกรรม.
คําวา เมื่อพระอาทิตยอสั ดงคแลว คือ เมื่อพระอาทิตยตกแลว.
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ผูชื่อวา พวกภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
บทวา กลาวสอน ความวา กลาวสอนดวยครุธรรม ๘ ประการ หรือดวยธรรม
อยางอื่น ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๒๗] พระอาทิตยอสั ดงคแลว ภิกษุสําคัญวา อัสดงคแลว กลาวสอน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
พระอาทิตยอัสดงคแลว ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
พระอาทิตยอัสดงคแลว ภิกษุสําคัญวายังไมอัสดงค กลาวสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีผูอปุ สมบทในสงฆฝายเดียว ตองอาบัติทุกกฏ.
พระอาทิตยยังไมอัสดงค ภิกษุสําคัญวาอัสดงคแลว กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
พระอาทิตยยังไมอัสดงค ภิกษุสงสัย กลาวสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
พระอาทิตยยังไมอัสดงค ภิกษุสําคัญวายังไมอัสดงค กลาวสอน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๒๘] ภิกษุใหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา ๑ ภิกษุอนั ภิกษุณกี ลาววา นิมนตทานสวดเถิด
เจาขา ดังนี้ สวดอยู ๑ ภิกษุถามปญหา ๑ ภิกษุถูกถามปญหาแลวแก ๑ ภิกษุกลาวสอน
เพื่อประโยชนแกผูอื่นอยู แตพวกภิกษุณฟี งอยูดวย ๑ ภิกษุกลาวสอนสิกขมานา ๑ ภิกษุกลาว
สอนสามเณรี ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
___________________
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๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๔๒๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร
กบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเขาไปสูสํานักภิกษุณี แลวกลาวสอนภิกษุณี
ฉัพพัคคียอ ยู.
ภิกษุณีทงั้ หลายไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีฉัพพัคคียว า มาเถิด แมเจาทั้งหลาย พวกเราจัก
ไปรับโอวาทกัน.
ภิกษุณีฉพั พัคคียพูดวา แมเจาทั้งหลาย พวกเราจะตองไปเพราะเหตุแหงโอวาททําไม
เพราะพระคุณเจาฉัพพัคคียก ลาวสอนพวกเราอยู ณ ที่นแี้ ลว.
ภิกษุณีทงั้ หลายตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจ ึงเขามากลาว
สอนพวกภิกษุณีถึงสํานักภิกษุณีเลา? แลวแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจ ึงได
เขาไปกลาวสอนพวกภิกษุณี ถึงสํานักภิกษุณีเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอเขาไป
กลาวสอนพวกภิกษุณี ถึงสํานักภิกษุณี จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดเขาไป
กลาวสอนพวกภิกษุณีถึงสํานักภิกษุณีเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๓๒. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด เขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณี แลวสั่งสอนพวกภิกษุณี
เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี
[๔๓๐] ตอจากสมัยนัน้ มา พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีอาพาธ. พระเถระทั้งหลาย
พากันเขาไปเยีย่ มพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถึงสํานัก แลวไดกลาวคํานีก้ ะพระเถรีวา ดูกรพระโคตมี
ทานยังพอทนไดหรือ? ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?.
พระมหาปชาบดีโคตมีตอบวา ดิฉันทนไมไหว ใหอตั ภาพเปนไปไมได เจาขา
ขออาราธนาพระคุณเจาทั้งหลายโปรดแสดงธรรมเถิด เจาขา.
ดูกรนองหญิง การเขามาสูสํานักภิกษุณีแลวแสดงธรรมแกภกิ ษุณยี ังไมสมควรกอน
พระเถระเหลานั้นกลาวดังนีแ้ ลวตางก็รังเกียจอยู ไมแสดงธรรม
ครั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปเยี่ยม
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถึงสํานัก ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย แลวไดตรัสคํานี้กะพระมหาปชาบดีโคตมีวา ดูกรโคตมี เธอยังพอทนไดหรือ? ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ?
พระมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลวา เมือ่ กอนพระเถระทั้งหลายพากันมาแสดงธรรมแก
หมอมฉัน เพราะเหตุนั้น หมอมฉันจึงมีความสําราญ แตบัดนี้ ทานกลาววา พระองคทรงหามแลว
จึงรังเกียจ ไมแสดง เพราะเหตุนั้น หมอมฉันจึงไมมีความสําราญ พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริง ดวยธรรมีกถา แลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับ ครั้นแลวพระองคทรงทําธรรมีกถา
ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหเขาไปสูสํานักภิกษุณีแลวสั่งสอนภิกษุณีผูอาพาธได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระอนุบัญญัติ
๗๒. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุใด เขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณแี ลวสั่งสอนพวกภิกษุณี
เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย. สมัยในเรื่องนัน้ ดังนี้ คือ ภิกษุณีอาพาธ นี้เปน
สมัยในเรื่องนัน้ .
เรื่องพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๓๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ทีอ่ าศัยแหงภิกษุณี ไดแกสถานเปนที่พักแรมของพวกภิกษุณี แมเพียง
คืนเดียว.
บทวา เขาไป คือ ไปในสถานที่นั้น.
บทวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
บทวา สั่งสอน ความวา ภิกษุกลาวสอนดวยครุธรรม ๘ ประการ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนสมัย.
ที่ชื่อวา ภิกษุณีอาพาธ ไดแก ภิกษุณไี มสามารถจะไปรับโอวาทหรือไปรวมประชุมได.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๓๒] อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี เขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณี
เวนแตสมัย สัง่ สอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสงสัยเขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณี เวนไวแตสมัย สั่งสอน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบันภิกษุณี เขาไปสูที่อาศัยแหงภิกษุณี เวนไว
แตสมัย สั่งสอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
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จตุกกะทุกกฏ
ภิกษุสั่งสอนดวยธรรมอยางอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุสั่งสอนภิกษุณีผูอปุ สมบทแตสงฆฝายเดียว ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบันภิกษุณี สั่งสอน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
อนุปสัมบันภิกษุณี ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบันภิกษุณี ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๓๓] ภิกษุสั่งสอนในสมัย ๑ ภิกษุใหอุเทศ ๑ ภิกษุใหปริปุจฉา ๑ ภิกษุอันภิกษุณี
กลาววา นิมนตทานสวดเถิด เจาขา ดังนี้ สวดอยู ๑ ภิกษุถามปญหา ๑ ภิกษุถูกถามปญหา
แลวแก ๑ ภิกษุสั่งสอนเพื่อประโยชนแหงผูอื่น แตภกิ ษุฟงอยูดว ย ๑ ภิกษุสั่งสอน
สิกขมานา ๑ ภิกษุสั่งสอนสามเณรี ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
___________________
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๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๔๓๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระเถระทั้งหลาย สั่งสอนพวกภิกษุณี
ยอมไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร พระฉัพพัคคียพูดกันอยางนี้วา
พระเถระทั้งหลายไมตั้งใจสัง่ สอนพวกภิกษุณี ทานสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส บรรดา
ภิกษุที่มกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดพูดอยางนี้วา
พระเถระทั้งหลายไมตั้งใจสัง่ สอนพวกภิกษุณี ทานสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา พวกเธอพูด
อยางนี้วา พระเถระทั้งหลายไมตั้งใจสั่งสอนพวกภิกษุณี ทานสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแก
อามิส ดังนี้ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคีย ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงพูดอยางนี้วา
พระเถระทั้งหลายไมตั้งใจสัง่ สอนพวกภิกษุณี ทานสั่งสอนพวกภิกษุณีเพราะเห็นแกอามิส ดังนี้
เลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๗๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด กลาวอยางนี้วา พวกภิกษุสั่งสอนพวกภิกษุณี
เพราะเหตุอามิส เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๔๓๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา เพราะเหตุอามิส คือ เพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัย
เภสัชบริขาร สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา.
[๔๓๖] คําวา กลาวอยางนี้ ความวา ภิกษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอปั ยศ
ประสงคจะทําใหเกอเขิน กลาวกะอุปสัมบันผูอันสงฆสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณีอยางนี้ คือ
กลาววา เธอสั่งสอน เพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร สักการะ
ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๓๗] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม กลาวอยางนั้น ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมไมเปนธรรม กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
[๔๓๘] ภิกษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอัปยศ ประสงคจะทําใหเกอเขิน
กลาวกะอุปสัมบันผูอันสงฆมิไดสมมติใหเปนผูสั่งสอนภิกษุณีอยางนี้ คือ กลาววา เธอ
สั่งสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร สักการะ ความเคารพ
ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๔๓๙] ภิกษุประสงคจะแสโทษ ประสงคจะทําใหอปั ยศ ประสงคจะทําใหเกอเขิน
กลาวกะอนุปสัมบันผูอันสงฆสมมติก็ตาม มิไดสมมติก็ตาม ใหเปนผูสงั่ สอนภิกษุณี อยางนี้
คือ กลาววา เธอสั่งสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร
สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
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ติกะทุกกฏ
[๔๔๐] กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๔๔๑] ภิกษุผูกลาวกะภิกษุผูสั่งสอนเพราะเหตุจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปจจัยเภสัชบริขาร สักการะ ความเคารพ ความนับถือ การกราบไหว การบูชา ตามปกติ ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
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๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๔๔๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเทีย่ วบิณฑบาตไปตามถนน
แหงหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี. แมภิกษุณีรูปหนึ่งก็เทีย่ วบิณฑบาตไปในถนนนั้น. ครั้งนั้นแล
ภิกษุนั้นไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีรูปนั้นวา ไปเถิดนองหญิง ณ สถานที่โนนมีผูถวายภิกษา. แมภิกษุณี
รูปนั้นก็กลาวอยางนี้วา ไปเถิดพระคุณเจา ณ สถานที่โนนมีผูถวายภิกษา. ภิกษุและภิกษุณีทั้งสอง
ไดเปนเพื่อนเห็นกัน เพราะไดพบกันอยูเนืองๆ
ก็แลสมัยนั้น พระเจาหนาที่แจกจีวรกําลังแจกจีวรของสงฆ จึงภิกษุณีรูปนัน้ ไปรับ
โอวาท แลวเขาไปหาภิกษุรปู นั้น อภิวาทแลวยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง.
ภิกษุรูปนัน้ ไดกลาวคํานีก้ ะภิกษุณีนนั้ ผูยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรนองหญิง
สวนจีวรของฉันนี้ เธอจักยินดีหรือไม?
ภิกษุณีรบั วา ยินดี เจาขา เพราะดิฉันมีจีวรเกา.
ภิกษุนั้นไดใหจีวรแกภกิ ษุณีนนั้ . แตภิกษุนั้นก็เปนผูมจี ีวรเกาอยูเหมือนกัน. ภิกษุทงั้ หลาย
จึงไดกลาวกะภิกษุรูปนั้นวา บัดนี้ ทานจงเปลี่ยนจีวรของทานเถิด. ภิกษุรูปนั้นไดแจงเรื่องนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลาย. บรรดาภิกษุที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดให
จีวรแกภกิ ษุณีเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถามแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอไดใหจีวรแกภกิ ษุณี
จริงหรือ?
ภิกษุรูปนัน้ ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุณีนนั้ เปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ?
ภิ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรโมฆบุรุษ ภิกษุผูมิใชญาติยอมไมรูการกระทําอันสมควรหรือไมสมควร ของที่มี
อยูหรือไมมี ของภิกษุณีผูมิใชญาติ ไฉน เธอจึงไดใหจวี รแกภกิ ษุณีผูมิใชญาติเลา การกระทํา
ของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๗๔. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ใหจีวรแกภกิ ษุณผี ูมใิ ชญาติ เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๔๔๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายรังเกียจ ไมใหจีวรแลกเปลี่ยนแกพวกภิกษุณี ภิกษุณี
ทั้งหลายจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาจึงไมใหแลกเปลี่ยนแกพวกเรา
ภิกษุทั้งหลาย ไดยินภิกษุณีเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหแลกเปลี่ยนจีวร
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนแกสหธรรมิก
ทั้ง ๕ คือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขามานา สามเณร สามเณรี เราอนุญาตใหแลกเปลี่ยนแก
สหธรรมิก ๕ เหลานี้ได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระอนุบัญญัติ
๗๔. ๕. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ใหจีวรแกภกิ ษุณีผูมใิ ชญาติ เวนไวแต
แลกเปลี่ยน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๔๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี
ตลอด ๗ ชั่วบุรพชนก.
ผูชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแก จีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป
เปนอยางต่ํา
คําวา เวนไวแตแลกเปลีย่ น ความวา ภิกษุให เวนการแลกเปลี่ยน ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๔๕] ภิกษุณีผูมิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหจีวร เวนไวแตแลกเปลี่ยน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย ใหจวี ร เวนไวแตแลกเปลี่ยน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหจวี ร เวนไวแตแลกเปลี่ยน ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
ภิกษุใหจวี รแกภิกษุณีผอู ุปสมบทในสงฆฝายเดียว เวนไวแตแลกเปลี่ยน ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
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ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ใหจวี ร ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ใหจวี ร ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ใหจวี ร ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๔๖] ภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ ภิกษุแลกเปลี่ยน คือ เอาจีวรมีคานอยแลกเปลี่ยนจีวร
มีคามาก หรือเอาจีวรมีคามากแลกเปลี่ยนจีวรมีคานอย ๑ ภิกษุณีถือวิสาสะ ๑ ภิกษุณีถือเอาเปน
ของขอยืม ๑ ภิกษุใหบริขารอื่นเวนจีวร ๑ ภิกษุใหแกสิกขมานา ๑ ภิกษุใหสามเณรี ๑ ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
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๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระอุทายี
[๔๔๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุทายีเปนผูสามารถทําจีวรกรรม.
ภิกษุณีรูปหนึ่งเขาไปหาทานแลวพูดวา ดิฉนั ขอโอกาส เจาคะ ขอพระคุณเจาชวยเย็บจีวรใหดิฉัน
ดวย. ฝายทานพระอุทายีเย็บจีวรใหนางแลว ทําการยอมอยางดี ทําบริกรรมเรียบรอยแลว เขียนรูปอันวิจิตร ตามความคิดเห็นไวในทามกลางแลวพับเก็บไว.
ครั้นภิกษุณีนั่นเขาไปหาทานพระอุทายีแลวถามวา จีวรนั้นเสร็จแลวหรือยัง เจาคะ?
พระอุทายีตอบวา เสร็จแลว นองหญิง เชิญนําจีวรผืนนี้ตามที่พับไวแลวไปเก็บไว
เมื่อไร ภิกษุณสี งฆมารับโอวาท จึงคอยหมจีวรผืนนี้เดินตามมาเบื้องหลังภิกษุณีสงฆ.
ฝายภิกษุณีนั้นนําจีวรตามที่พับไวนั้น ไปเก็บไว ถึงคราวที่ภิกษุณสี งฆมารับโอวาท จึง
หมจีวรผืนนั้น เดินตามมาเบือ้ งหลังภิกษุณสี งฆ ประชาชน พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ภิกษุณีพวกนีห้ มดความเกรงกลัว เปนคนชั่ว ไมมียางอาย เขียนรูปอันวิจิตรตามความเห็นไว
ที่จีวรได.
ภิกษุณีทงั้ หลายถามวา นี่ใครทํา?
ภิกษุณีนนั้ ตอบวา พระคุณเจาอุทายี.
ภิกษุณีทงั้ หลายพูดวา รูปอยางนี้ไมงาม แมแกพวกนักเลงที่หมดความเกรงกลัว ไมมี
ยางอาย ไฉนจะงามแกพระคุณเจาอุทายีเลา แลวแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายีจึงไดเย็บ
จีวรใหภกิ ษุณีเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถามแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอเย็บจีวรใหภิกษุณี
จริงหรือ?
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ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ภ. ภิกษุณีนั่นเปนญาติของเธอ หรือมิใชญาติ?
อุ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรโมฆบุรุษ ภิกษุที่มิใชญาติ ยอมไมรูการกระทําที่สมควรหรือไมสมควร อาการ
ที่นาเลื่อมใสหรือไมนาเลื่อมใส ของภิกษุณที ี่มิใชญาติ ไฉนเธอจึงไดเย็บจีวรใหภกิ ษุณที ี่มิใช
ญาติเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๗๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด เย็บก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร เพือ่ ภิกษุณีผูมิใชญาติ
เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอุทายี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๔๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกัน ทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอด ๗
ชั่วบุรพชนก.
ผูชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแก จีวร ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป
เปนอยางต่ํา.
บทวา เย็บ คือ เย็บเอง ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ รอยเข็ม.
บทวา ใหเย็บ คือ ใชผูอนื่ เย็บ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ใชหนเดียว แตเย็บแมหลายหน ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๔๔๙] ภิกษุณีผูมใิ ชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ เย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัย เย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ เย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
ภิกษุเย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งจีวร เพื่อภิกษุณีผูอุปสมบทในสงฆฝายเดียว ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๕๐] ภิกษุเย็บเพื่อภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ ภิกษุเย็บเองก็ดี ใหเย็บก็ดี ซึ่งบริขารอื่น
เวนจีวร ๑ ภิกษุเย็บเพื่อสิกขมานา ๑ ภิกษุเย็บเพื่อสามเณรี ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
___________
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๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๔๕๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียชักชวนกันเดินทางไกลรวมกับ
พวกภิกษุณี คนทั้งหลายพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
เหลานี้เที่ยวไปกับพวกภิกษุณี เหมือนพวกเรากับภรรยาเดินเที่ยวกันฉะนั้น. ภิกษุทั้งหลายไดยนิ
คนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดชกั ชวนกันแลวเดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณเี ลา แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอชักชวน
กันแลว เดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณี จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงชักชวน
กันแลวเดินทางไกลรวมกับพวกภิกษุณเี ลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๗๖.๗ ก. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลว เดินทางไกลดวยกันกับภิกษุณี โดยที่สุด
แมสิ้นระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
[๔๕๒] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุและภิกษุณหี ลายรูปดวยกัน จะพากันเดินทางไกลจาก
เมืองสาเกต ไปพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีพวกนัน้ พบภิกษุ พวกเธอนั้นไดกลาวคํานี้วา
แมพวกดิฉันก็จักไปกับพวกพระคุณเจาดวย.
ภิกษุพวกนั้นพูดวา ดูกรนองหญิง การชักชวนกันแลวเดินทางไกลรวมกันกับภิกษุณี
ไมสมควร พวกเธอจะไปกอน หรือพวกฉันจักไป
ภิกษุณีพวกนัน้ ตอบวา พวกพระคุณเจาเปนชายผูล้ําเลิศ, พระคุณเจานั่นแหละจงไปกอน.
เมื่อภิกษุณีพวกนัน้ เดินทางไปภายหลัง พวกโจรในระหวางทางไดพากันแยงชิงและ
ประทุษราย ครั้นภิกษุณีพวกนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุณที ั้งหลายๆ
ไดแจงเรื่องนัน้ แกภิกษุทั้งหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหเดินทางรวม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในหนทางที่จะตองไปกับพวกเกวียน
รูกนั อยูว าเปนที่นารังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา เราอนุญาตใหชักชวนกันแลวเดินทางไกลรวมกับ
ภิกษุณีได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๗๖.๗ ข. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลวเดินทางไกลดวยกันกับภิกษุณี โดย
ที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย นีส้ มัยในเรื่องนัน้ ทาง
เปนที่จะตองไปดวยพวกเกวียน รูกันอยูว าเปนที่นารังเกียจ มีภัยเฉพาะหนา นี้สมัย
ในเรื่องนั้น.
เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๕๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
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ผูชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
บทวา กับ คือ รวมกัน.
บทวา ชักชวนกันแลว คือ ชักชวนกันวา ไปกันเถิดนองหญิง ไปกันเถิดพระคุณเจา
ไปกันเถิดเจาคะ ไปกันเถิดจะ พวกเราไปกันในวันนี้ ไปกันในวันพรุงนี้ หรือไปกันในวัน
มะรืนนี้ ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง คือ ในหมูบานกําหนดชั่วไกบินตก ตองอาบัติ
ปาจิตตียทุกๆ ระยะบาน ในปาหาบานมิได ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ กึง่ โยชน.
บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกไวแตสมัย.
หนทางทีช่ ื่อวา จะตองไปดวยพวกเกวียน คือ เวนพวกเกวียนแลว ไมสามารถจะ
ไปได.
ที่ชื่อวา เปนที่นารังเกียจ คือ ในหนทางนั้นมีสถานที่พวกโจรสองสุม บริโภค ยืน
นั่ง นอน ปรากฏอยู.
ที่ชื่อวา มีภัยเฉพาะหนา คือ ในหนทางนั้นมีมนุษยถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี
ปรากฏอยู.
ภิกษุพาไปตลอดทางที่มีภัยเฉพาะหนา ถึงทางที่ปลอดภัยแลว พึงสงพวกภิกษุณไี ปดวย
คําวา ไปเถิดนองหญิงทั้งหลาย.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๔๕๔] ชักชวนกันแลว ภิกษุสําคัญวาชักชวนกันแลวเดินทางไกลดวยกัน โดยที่สุด
แมสิ้นระยะบานหนึ่ง เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ชักชวนกันแลว ภิกษุสงสัย เดินทางไกลดวยกัน โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง
เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ชักชวนกันแลว ภิกษุสําคัญวาไมไดชกั ชวนกัน เดินทางไกลดวยกัน โดยที่สุดแมสิ้น
ระยะบานหนึ่ง เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกทุกกฏ
ภิกษุชกั ชวน ภิกษุณีไมไดชักชวน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาชักชวน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมไดชักชวน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาไมไดชกั ชวน ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๕๕] มีสมัย ๑ ไมไดชักชวนกันไป ๑ ภิกษุณีชกั ชวน ภิกษุไมไดชักชวน ๑
ไปผิดนัด ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
___________
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๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๔๕๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียชักชวนกันแลว โดยสารเรือ
ลําเดียวกับพวกภิกษุณี ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พวกเราพรอมดวยภรรยาเลนเรือ
ลําเดียวกันฉันใด พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้ชักชวนกันแลว เลนเรือลําเดียวกับ
พวกภิกษุณี ก็ฉันนั้น ภิกษุทงั้ หลายไดยินประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปน
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจ ึงไดชักชวนกันแลว โดยสาร
เรือลําเดียวกับพวกภิกษุณเี ลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา
พวกเธอชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกับภิกษุณีทั้งหลาย จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดชักชวนกันแลว
โดยสารเรือลําเดียวกับภิกษุณีทั้งหลายเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๗๗.๘ ก. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกับภิกษุณี ขึ้นน้ํา
ไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป
[๔๕๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุและภิกษุณหี ลายรูปดวยกันจะเดินทางไกลจากเมืองสาเกต
ไปพระนครสาวัตถี ระหวางทางมีแมน้ําที่จะตองขาม จึงภิกษุณพี วกนั้นไดกลาวคํานี้กะภิกษุ
พวกนั้นวา แมพวกดิฉันก็จักขามไปกับดวยพระคุณเจา.
ภิกษุพวกนั้นพูดวา ดูกรนองหญิง การชักชวนกันแลวโดยสารเรือลําเดียวกันกับภิกษุณี
ไมสมควร พวกเธอจักขามไปกอน หรือพวกฉันจักขามไป
ภิกษุณีพวกนัน้ ตอบวา พวกพระคุณเจาเปนชายผูล้ําเลิศ, พระคุณเจานั่นแหละจงขาม
ไปกอน.
เมื่อภิกษุณีพวกนัน้ ขามไปภายหลัง, พวกโจรไดพากันแยงชิงและประทุษราย. ครัน้ ภิกษุณี
พวกนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุณีทั้งหลายๆ ไดแจงเรื่องนั้นแกพวกภิกษุๆ ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหโดยสารเรือลําเดียวกันขามฟาก
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในการขามฟาก เราอนุญาตให
ชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกับภิกษุณีได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๗๗. ๘. ข. อนึ่ง ภิกษุใดชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกับภิกษุณี
ขึ้นน้ําไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี เวนไวแตขามฟาก เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุและภิกษุณีหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๕๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ผูชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
บทวา กับ คือ รวมกัน.
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บทวา ชักชวนกันแลว คือ ชักชวนกันวา ไปโดยสารเรือกันเถิดนองหญิง, ไปโดยสารเรือกันเถิดพระคุณเจา ไปโดยสารเรือกันเถิดเจาคะ ไปโดยสารเรือกันเถิดจะ พวกเราไป
โดยสารเรือกันในวันนี้ ไปโดยสารเรือกันในวันพรุงนี้ หรือไปโดยสารเรือกันในวันมะรืนนี้
ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ.
เมื่อภิกษุณีโดยสารแลว ภิกษุจึงโดยสาร ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อภิกษุโดยสารแลว ภิกษุณีจึงโดยสาร ตองอาบัติปาจิตตีย.
หรือโดยสารทั้งสอง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ขึน้ น้ําไป คือ แลนขึ้นทวนน้ํา.
บทวา ลองน้ําไป คือ แลนลงตามน้ํา.
บทวา เวนไวแตขามฟาก คือ ยกเวนแตขามฟาก.
ในหมูบานกําหนดชัว่ ไกบินตก ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะบาน ในปาหาบาน
มิได, ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ กึ่งโยชน.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๔๕๙] ชักชวนกันแลว ภิกษุสําคัญวาชักชวนกันแลว โดยสารเรือลําเดียวกัน ขึ้นน้ํา
ไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี เวนไวแตขามฟาก, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ชักชวนกันแลว ภิกษุสงสัย โดยสารเรือลําเดียวกัน ขึน้ น้ําไปก็ดี ลองน้ําไปก็ดี เวน
ไวแตขามฟาก, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ชักชวนกันแลว ภิกษุสําคัญวาไมไดชกั ชวนกัน โดยสารเรือลําเดียวกัน ขึน้ น้ําไปก็ดี
ลองน้ําไปก็ดี เวนไวแตขามฟาก, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกทุกกฏ
ภิกษุชกั ชวน ภิกษุณีไมไดชักชวน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาชักชวน ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมไดชักชวน ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 416
ไมตองอาบัติ
ไมไดชักชวน ภิกษุสําคัญวาไมไดชกั ชวน ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๖๐] ขามฟาก ๑, ไมไดชักชวนกันโดยสาร ๑, ภิกษุณีชกั ชวน ภิกษุไมไดชกั ชวน ๑,
โดยสารเรือผิดนัก ๑, มีอันตราย ๑, ภิกษุวกิ ลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
___________
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๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องภิกษุณีถลุ ลนันทา
[๔๖๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น ภิกษุณีถุลลนันทาเปน
กุลุปกาของตระกูลแหงหนึ่ง เปนผูรับภัตตาหารประจําอยู. ก็แลคหบดีนนั้ ไดนิมนตพระเถระทั้ง
หลายไว. ครั้นเวลาเชา ภิกษุณีถุลลนันทาครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปสูต ระกูลนั้น.
ครั้นแลวไดถามคหบดีนั้นวา ดูกรทานคหบดี ทานจัดของเคี้ยวของฉันนีไ้ วมากมายทําไม
ค. กระผมไดนิมนตพระเถระทั้งหลายไว ขอรับ.
ถุ. ดูกรคหบดี พระเถระเหลานัน้ คือใครบาง
ค. คือพระคุณเจาสารีบุตร พระคุณเจามหาโมคคัลลานะ พระคุณเจามหากัจจานะ
พระคุณเจามหาโกฏฐิตะ พระคุณเจามหากัปปนะ พระคุณเจามหาจุนทะ พระคุณเจาอนุรุทธะ
พระคุณเจาเรวตะ พระคุณเจาอุบาลี พระคุณเจาอานนท พระคุณเจาราหุล.
ถุ. ดูกรคหบดี ก็เมื่อพระเถระผูใหญมปี รากฏอยู ทําไมทานจึงนิมนตพระเล็กๆ เลา
ค. พระเถระผูใหญเหลานั้นคือใครบาง ขอรับ
ถุ. คือพระคุณเจาเทวทัต พระคุณเจาโกกาลิกะ พระคุณเจากฏโมรกติสสกะ พระคุณเจาขัณฑเทวีบุตร, พระคุณเจาสมุทททัต.
ในระหวางที่ภิกษุณีถุลลนันทาพูดคางอยูเชนนี้ พอดีพระเถระทั้งหลายเขามาถึง. นางกลับ
พูดวา ดูกรคหบดี ถูกแลว พระเถระผูใหญทั้งนั้น ทานนิมนตมาแลว.
ค. เมื่อกี้นี้เองแทๆ ทานพูดวาพระคุณเจาทั้งหลายเปนพระเล็กๆ เดี๋ยวนี้กลับพูดวา
เปนพระเถระผูใหญ. คหบดีนั้นพูดแลวขับนางออกจากเรือน และงดอาหารที่ถวายประจํา.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตรูอยู
จึงฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแี นะนําใหถวาย แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
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ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัตวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอรูอยู ฉันบิณฑบาต
อันภิกษุณแี นะนําใหถวาย จริงหรือ?
พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอรูอยู จึงไดฉันบิณฑบาต
อันภิกษุณแี นะนําใหถวายเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๗๘. ๙. ก. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแี นะนําใหถวาย
เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุณีถลุ ลนันทา จบ.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๔๖๒] สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งบวชมาจากพระนครราชคฤหแลว ไดเดินทางไปยัง
ตระกูลญาติ. คนทั้งหลายไดตั้งใจจัดภัตตาหารถวาย ดวยดีใจวา ตอนานๆ ทานจึงไดมา. ภิกษุณี
กุลุปกาของตระกูลนั้น ไดบอกแนะนําคนพวกนัน้ วา ขอพวกทานจงถวายภัตตาหารแกพระคุณเจา
เถิด. ฝายภิกษุณีรูปนั้นรังเกียจวา การทีภ่ ิกษุรูอยู ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณีแนะนําใหถวาย พระผูม-ี
พระภาคทรงหามไวแลวดังนี้ จึงไมรับประเคน และไมสามารถจะเที่ยวไปบิณฑบาต ไดขาด
ภัตตาหารแลว ครั้นเธอไปถึงพระอารามแลวแจงความนัน้ แกภกิ ษุทั้งหลายๆ ไดกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
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ทรงอนุญาตใหฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถปรารภไวกอน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเพราะคฤหัสถปรารภไว
กอน เราอนุญาตใหภิกษุผูรูอยู ฉันบิณฑบาตที่ภิกษุณแี นะนําใหเขาถวายได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๗๘. ๙. ข. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู ฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแี นะนําใหถวาย
เวนแตคฤหัสถปรารภไวกอน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๖๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รู คือ รูเอง หรือคนอื่นบอกเธอ หรือภิกษุณนี ั้นบอก.
ผูชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
ที่ชื่อวา แนะนําใหถวาย คือ ภิกษุณีบอกแกผูไมประสงคจะถวายทาน ไมประสงค
จะทําบุญไวแตแรกวา ทานเปนนักสวด ทานเปนผูคงแกเรียน ทานเปนผูเชี่ยวชาญในพระสุตตันตปฎก ทานเปนพระวินยั ธร ทานเปนพระธรรมกถึก ขอทานทั้งหลายจงถวายทานแกทานเถิด
ขอทานทั้งหลายจงทําบุญแกทานเถิด ดังนี้ นี้ชื่อวา แนะนําใหถวาย.
ที่ชื่อวา บิณฑบาต ไดแก โภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง.
บทวา เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน คือ ยกแตคฤหัสถปรารภไวกอน.
ที่ชื่อวา คฤหัสถปรารภไว คือ เขาเปนญาติ เปนผูปวารณา หรือเขาจัดแจงไวตาม
ปกติ.
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เวนจากบิณฑบาตที่คฤหัสถปรารภไวกอน ภิกษุรับประเคนไวดว ยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ฉัน ตองอาบัติปาจิตตียท ุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
[๔๖๔] บิณฑบาตอันภิกษุณแี นะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวาแนะนําใหถวาย ฉัน เวนไว
แตคฤหัสถปรารภไวกอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
บิณฑบาตอันภิกษุณแี นะนําใหถวาย ภิกษุสงสัย ฉัน เวนไวแตคฤหัสถปรารภไวกอน
ตองอาบัติทุกกฏ.
บิณฑบาตอันภิกษุณแี นะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวาไมไดแนะนําใหถวาย ฉัน เวนไว
แตคฤหัสถปรารภไวกอน ไมตองอาบัติ.
บิณฑบาตอันภิกษุณีผูอปุ สมบทในสงฆฝายเดียว แนะนําใหถวาย ภิกษุฉัน เวนไวแต
คฤหัสถปรารภไวกอน ตองอาบัติทุกกฏ.
บิณฑบาตอันภิกษุณีมไิ ดแนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวาแนะนําใหถวาย ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
บิณฑบาตอันภิกษุณีมไิ ดแนะนําใหถวาย ภิกษุสงสัย ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
บิณฑบาตอันภิกษุณีมไิ ดแนะนําใหถวาย ภิกษุสําคัญวามิไดแนะนําใหถวาย ฉัน ไมตอง
อาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๖๕] ภิกษุฉันบิณฑบาตที่คฤหัสถปรารภไวกอน ๑ ภิกษุฉันบิณฑบาตอันสิกขมานา
แนะนําใหถวาย ๑ ภิกษุฉันบิณฑบาตอันสามเณรีแนะนําใหถวาย ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเวน
โภชนะหา ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
___________
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๓. โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระอุทายี
[๔๖๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ปุราณทุติยิกาของทานพระอุทายีไดบวชอยู
ในสํานักภิกษุณ,ี นางมาในสํานักทานพระอุทายีเนืองๆ. แมทานอุทายีก็ไปในสํานักนางเนืองๆ.
สมัยนั้นแล ทานพระอุทายีไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีนนั้ หนึ่งตอหนึ่ง.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุทายี
ผูเดียว จึงไดสาํ เร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียวเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ... .
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอผูเดียวสําเร็จการนั่ง
ในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียว จริงหรือ?
พระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอผูเดียวจึงไดสําเร็จการนั่ง
ในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียวเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๗๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ผูเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับกับภิกษุณีผูเดียว
เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอุทายี จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๔๖๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ผูชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
บทวา กับ คือ รวมกัน.
บทวา ผูเดียว ผูเดียว คือ มีเฉพาะภิกษุและภิกษุณี.
ที่ชื่อวา ทีล่ ับ คือ ที่ลับตา ที่ลับหู.
ที่ชื่อวา ทีล่ ับตา ไดแก สถานที่ซึ่งไมสามารถแลเห็นภิกษุกบั ภิกษุณขี ยิบตากัน
ยักคิ้วกัน หรือชะเงอศีรษะกัน.
ที่ชื่อวา ทีล่ ับหู ไดแก สถานที่ซึ่งไมสามารถไดยินถอยคําที่พูดกันตามปกติ.
บทวา สําเร็จการนั่ง ความวา เมื่อภิกษุณีนั่ง ภิกษุนั่งใกล หรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อภิกษุนั่ง ภิกษุณนี ่งั ใกลหรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย.
นั่งทั้งสองก็ดี นอนทั้งสองก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๔๖๘] ทีล่ ับ ภิกษุสําคัญวาที่ลับ สําเร็จการนั่งหนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
ที่ลับ ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
ที่ลับ ภิกษุสําคัญวามิใชที่ลับ สําเร็จการนั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ไมใชที่ลับ ภิกษุสําคัญวาที่ลับ สําเร็จการนั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชที่ลับ ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่ง หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมใชที่ลับ ภิกษุสําคัญวาไมใชที่ลับ ... ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๔๖๙] ภิกษุมีบุรุษผูรูเดียงสาคนใดคนหนึ่งอยูเ ปนเพือ่ น ๑ ภิกษุยืนมิไดนั่ง ๑ ภิกษุ
ผูมิไดมุงที่ลับ ๑ ภิกษุนั่งสงใจไปในอารมณอื่น ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๓ จบ.
___________
หัวขอประจําเรื่อง
๑. อสัมมตภิกขุโนวาทสิกขาบท วาดวยสั่งสอนภิกษุณี
๒. อัตถังคตสิกขาบท
วาดวยสัง่ สอนภิกษุณีเมื่ออาทิตยตกแลว
๓. ภิกขุนปู สสยสิกขาบท
วาดวยสั่งสอนภิกษุณีถึงในที่อยู
๔. อามิสสิกขาบท
วาดวยสัง่ สอนภิกษุณี เพราะเห็นแกลาภ
๕. จีวรทานสิกขาบท
วาดวยใหจีวร
๖. จีวรสิพพนสิกขาบท
วาดวยเย็บจีวร
๗. สวิธานสิกขาบท
วาดวยชักชวนกันเดินทาง
๘. นาวาภิรุหณสิกขาบท
วาดวยโดยสารเรือ
๙. ปริปาจนสิกขาบท
วาดวยฉันบิณฑบาตอันภิกษุณแี นะนํา
๑๐. รโหนิสัชชสิกขาบท
วาดวยนั่งในที่ลับ
รวม ๑๐ สิกขาบท.
___________
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ปาจิตตีย วรรคที่ ๔
๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๔๗๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ณ สถานอันไมหางจากพระนครสาวัตถีนั้น มีประชาชน
หมูหนึ่งไดจดั ตั้งอาหารไวในโรงทาน. พระฉัพพัคคียครองผาเรียบรอยแลว ถือบาตรจีวรเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี, เมื่อไมไดอาหาร ไดพากันไปสูโรงทาน. ประชาชนตั้งใจอังคาสดวย
ดีใจวา แมตอนานๆ ทานจึงไดมา. ครั้นวันที่ ๒ และวันที่ ๓ เวลาเชา พระฉัพพัคคียครอง
อันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี, เมื่อไมไดอาหาร ไดพากัน
ไปฉันในโรงทาน. ครั้นแลวไดปรึกษากันวา พวกเราจักพากันไปสูอารามทําอะไรกัน แมพรุงนี้
ก็จักตองมาทีน่ ี่อีก จึงพากันอยูในโรงทานนั้นแหละ, ฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา. พวก
เดียรถียพากันหลีกไป. ประชาชนจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกพระสมณะเชื้อสาย
พระศากยบุตร จึงไดอยูฉนั อาหารในโรงทานเปนประจํา อาหารในโรงทานเขามิไดจดั ไวเฉพาะ
ทานเหลานี,้ เขาจัดไวเพื่อคนทั่วๆ ไป.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ประชาชนเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดอยูฉ ันอาหารในโรงทาน
เปนประจําเลา ... .
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกเธออยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดอยู
ฉันอาหารในโรงทานเปนประจําเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๘๐.๑. ก. ภิกษุพึงฉันอาหารในโรงทานไดครั้งหนึ่ง ถาฉันยิ่งกวานัน้ เปน
ปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องพระสารีบุตร
[๔๗๑] สมัยตอมา ทานพระสารีบุตร เดินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท ได
ไปยังโรงทานแหงหนึ่ง. ประชาชนตั้งใจอังคาสดวยดีใจวา แมตอนานๆ พระเถระจึงไดมา.
ครั้นทานพระสารีบุตรฉันอาหารแลว บังเกิดอาพาธหนัก ไมสามารถจะหลีกไปจากโรงทานนั้นได.
ครั้นวันที่ ๒ ประชาชนพวกนั้นไดกราบเรียนทานวา นิมนตฉันเถิด เจาขา. จึงทานพระสารีบุตร
รังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามการอยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจํา ดังนี้ จึงไมรับนิมนต
ทานไดยอมอดอาหารแลว. ครั้นทานเดินทางไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุ
ทั้งหลายๆ ไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันอาหารในโรงทานได
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ
อยูฉันอาหารในโรงทานเปนประจําได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๘๐.๑. ข. ภิกษุมใิ ชผูอาพาธ พึงฉันอาหารในโรงทานไดครั้งหนึ่ง ถาฉัน
ยิ่งกวานั้น เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระสารีบุตร จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๔๗๒] ที่ชื่อวา มิใชผอู าพาธ คือ สามารถจะหลีกไปจากโรงทานนั้นได.
ที่ชื่อวา ผูอาพาธ คือ ไมสามารถจะหลีกไปจากโรงทานนั้นได.
ที่ชื่อวา อาหารในโรงทาน ไดแก โภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งเขาจัดตั้งไว
ณ ศาลา ปะรํา โคนไม หรือที่กลางแจงมิไดจําเพาะใคร มีพอแกความตองการ.
ภิกษุมใิ ชผูอาพาธฉันไดครั้งหนึ่ง หากฉันเกินกวานัน้ รับประเคนดวยตั้งใจวาจักฉัน
ตองอาบัติทุกกฏ กลืนกิน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๔๗๓] มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ฉันอาหารในโรงทาน ยิ่งกวานั้น ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
มิใชผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ฉันอาหารในโรงทาน ยิ่งกวานัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ฉันอาหารในโรงทาน ยิ่งกวานั้น ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๗๔] ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุไมอาพาธฉันครั้งเดียว ๑ ภิกษุเดินทางไป หรือเดินทาง
กลับมาแวะฉัน ๑ เจาของนิมนตใหฉนั ๑ ภิกษุฉนั อาหารที่เขาจัดไวจําเพาะ ๑ ภิกษุฉนั อาหาร
ที่เขามิไดจัดไวมากมาย ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชนิดเวนโภชนะหา ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
___________
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๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระเทวทัต
[๔๗๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น พระเทวทัตเสื่อมจากลาภและ
สักการะ พรอมดวยบริษัทเทีย่ วขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉัน ประชาชนเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดเที่ยวขออาหารในตระกูลทัง้ หลายมาฉัน
เลา โภชนะทีด่ ีใครจะไมพอใจ อาหารที่อรอยใครจะไมชอบใจ.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ประชาชนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระเทวทัตจึงไดพรอมดวยบริษัทเที่ยวขอ
อาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระเทวทัตวา ดูกรเทวทัต ขาววา เธอพรอมดวยบริษัท
เที่ยวขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉัน จริงหรือ?
พระเทวทัตทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดพรอมดวยบริษัทเที่ยว
ขออาหารในตระกูลทั้งหลายมาฉันเลา
การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๘๑.๒. ก. เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระเทวทัต จบ.
เรื่องภิกษุอาพาธ
[๔๗๖] สมัยนั้นแล ประชาชนนิมนตภิกษุทงั้ หลาย ผูอาพาธฉันภัตตาหาร. ภิกษุ
ทั้งหลายพากันรังเกียจ ไมรบั นิมนตดว ยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมพี ระภาคทรงหามแลว
แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันเปนหมูได
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ
ฉันเปนหมูไ ด.
ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๑
๘๑.๒. ข. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน
เรื่องนั้น คือ คราวอาพาธ นีส้ มัยในเรื่องนัน้ .
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุอาพาธ จบ.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูถวายจีวร
[๔๗๗] สมัยตอมาเปนฤดูที่ชาวบานถวายจีวรกัน ประชาชนตกแตงภัตตาหารพรอม
ดวยจีวร แลวนิมนตภกิ ษุทั้งหลายดวยตั้งใจวา ใหทานฉันแลวจักใหครองจีวร ภิกษุทั้งหลายพา
กันรังเกียจ ไมรับนิมนตดว ยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว จีวรจึงเกิดขึน้
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เล็กนอย. ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวทีถ่ วายจีวรกัน เราอนุญาตใหฉันเปนหมูไ ด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๒
๘๑.๒. ค. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน
เรื่องนั้น คือ คราวอาพาธ คราวที่เปนฤดูถวายจีวร นี้สมัยในเรื่องนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูถวายจีวร จบ.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูทําจีวร
[๔๗๘] สมัยตอมา ประชาชนนิมนตภิกษุทั้งหลายผูชวยกันทําจีวรฉันภัตตาหาร. ภิกษุ
ทั้งหลายพากันรังเกียจ ไมรบั นิมนตดว ยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมพี ระภาคทรงหามแลว
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ในคราวที่ทําจีวรกัน เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๓
๘๑. ๒. ง. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน
เรื่องนั้น คือ คราวอาพาธ คราวที่เปนฤดูถวายจีวร คราวทําจีวร นี้สมัยในเรื่องนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในฤดูทําจีวร จบ.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวเดินทางไกล
[๔๗๙] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายพากันเดินทางไกลไปกับประชาชน คราวนั้นภิกษุ
เหลานั้นไดบอกประชาชนพวกนัน้ วา โปรดรอสักครูหนึง่ เถิดจะ พวกฉันจักไปบิณฑบาต.
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ประชาชนพวกนั้นกลาวนิมนตอยางนี้วา นิมนตฉนั ที่นี้แหละ เจาขา.
ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมู พระผูมีพระภาคทรง
หามแลว แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในคราวที่เดินทางไกล เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๔
๘๑.๒. จ. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน
เรื่องนั้น คือ คราวอาพาธ คราวที่เปนฤดูถวายจีวร คราวทีท่ ําจีวร คราวทีเ่ ดินทาง
ไกล นี้สมัยในเรื่องนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวเดินทางไกล จบ.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวโดยสารเรือ
[๔๘๐] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายโดยสารเรือไปกับประชาชน ครั้งนั้นภิกษุพวกนั้น
ไดบอกประชาชนพวกนั้นวา โปรดจอดเรือที่ฝงสักครูหนึ่งเถิดจา พวกฉันจักไปบิณฑบาต.
ประชาชนพวกนั้นกลาวนิมนตอยางนี้วา นิมนตฉนั ที่นี้แหละ เจาขา.
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับนิมนตดว ยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรงหามแลว
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ในคราวโดยสารเรือ เราอนุญาตใหฉันเปนหมูได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๕
๘๑.๒. ฉ. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน
เรื่องนั้น คือ คราวอาพาธ คราวที่เปนฤดูถวายจีวร คราวทีท่ ําจีวร คราวทีเ่ ดิน
ทางไกล คราวที่โดยสารเรือไป นี้สมัยในเรื่องนั้น.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวโดยสารเรือ จบ.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวประชุมใหญ
[๔๘๑] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายที่จําพรรษาในทิศทั้งหลาย เดินทางมายังพระนคร
ราชคฤหเพื่อเฝาเยี่ยมพระผูมีพระภาค. ประชาชนเห็นภิกษุผูมาจากราชอาณาเขตตางๆ จึงนิมนต
ฉันภัตตาหาร.
ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมรับนิมนตดวยอางวา การฉันเปนหมูพระผูมีพระภาคทรง
หามแลว แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในคราวประชุมใหญ เราอนุญาตใหฉันเปนหมูไ ด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๖
๘๑.๒. ช. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัยใน
เรื่องนั้น คือ คราวอาพาธ คราวที่เปนฤดูถวายจีวร คราวทีท่ ําจีวร คราวทีเ่ ดิน
ทางไกล คราวที่โดยสารเรือไป คราวประชุมใหญ นี้สมัยในเรื่องนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวประชุมใหญ จบ.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวภัตของสมณะ
[๔๘๒] สมัยตอมา พระญาติรวมสายโลหิตของพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช
ทรงผนวชอยูในสํานักอาชีวก. คราวนั้นแล อาชีวกนัน้ เขาเฝาพระเจาพิมพิสารจอมเสนามาคธราช
ถึงพระราชสํานัก ครั้นแลวไดถวายพระพรวา ขอถวายพระพร อาตมภาพปรารถนาจะทําภัตตาหาร
เลี้ยงนักบวชทีถ่ ือลัทธิตางๆ. ทาวเธอตรัสวา พระคุณเจาผูเจริญ ถาพระคุณเจานิมนตภกิ ษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนมุขใหฉนั กอน ฉันจึงจะจัดทําถวายอยางนั้นได.
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จึงอาชีวกนั้นสงทูตไปในสํานักภิกษุทงั้ หลาย อาราธนาวา ขอภิกษุทั้งหลายจงรับภัตตาหารของขาพเจา เพื่อฉันในวันพรุงนี้.
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับนิมนตดว ยอางวา การฉันเปนหมู พระผูมีพระภาคทรงหามแลว.
จึงอาชีวกนั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงพุทธสํานัก. ครั้นแลวไดกราบทูลปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหเปนที่ระลึกถึงกันไปแลว ไดยืน ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่งกราบทูลวา แมพระโคดมผูเจริญก็เปนบรรพชิต แมขาพเจาก็เปนบรรพชิต บรรพชิตควร
รับอาหารของบรรพชิต ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงรับภัตตาหารของขาพเจาเพื่อเสวยในวันพรุงนี้
พรอมดวยภิกษุสงฆเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยอาการดุษณี. ครั้นอาชีวกนั้นทราบการทรงรับนิมนตของ
พระผูมีพระภาคแลว กลับไป.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวภัตของสมณะ เราอนุญาต
ใหฉันเปนหมูไ ด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๗
๘๑.๒. ญ. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย ในเพราะฉันเปนหมู นี้สมัย
ในเรื่องนั้น คือ คราวอาพาธ คราวที่เปนฤดูถวายจีวร คราวที่ทําจีวร คราวที่เดิน
ทางไกล คราวที่โดยสารเรือไป คราวประชุมใหญ คราวภัตของสมณะ นี้สมัยใน
เรื่องนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหฉันเปนหมูในคราวภัตของสมณะ จบ.
___________
สิกขาบทวิภังค
[๔๘๓] ที่ชื่อวา ฉันเปนหมู คือ คราวที่มีภกิ ษุ ๔ รูป อันเขานิมนตดวยโภชนะ ๕
อยางใดอยางหนึ่ง แลวฉัน นี้ชื่อวาฉันเปนหมู.
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บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนสมัย.
ที่ชื่อวา คราวอาพาธ คือ โดยที่สุดแมเทาแตก ภิกษุคดิ วาเปนคราวอาพาธแลวฉันได.
ที่ชื่อวา คราวที่เปนฤดูถวายจีวร คือ เมือ่ กฐินยังไมไดกรานกําหนดทายฤดูฝน ๑
เดือน เมื่อกฐินกรานแลว ๕ เดือน ภิกษุคิดวาเปนคราวที่เปนฤดูถวายจีวร แลวฉันได.
ที่ชื่อวา คราวที่ทําจีวร คือ เมื่อภิกษุกําลังทําจีวรกันอยู ภิกษุคิดวาเปนคราวที่ทําจีวร
แลวฉันได.
ที่ชื่อวา คราวเดินทางไกล คือ ภิกษุคิดวา จักเดินทางไปถึงกึ่งโยชน แลวฉันได
เมื่อจะไปก็ฉันได มาถึงแลวก็ฉันได.
ที่ชื่อวา คราวโดยสารเรือไป คือภิกษุคดิ วา เราจักโดยสารเรือไปแลวฉันได เมื่อ
จะโดยสารไปก็ฉันได โดยสารกลับมาแลวก็ฉันได.
ที่ชื่อวา คราวประชุมใหญ คือ คราวที่มีภิกษุ ๒-๓ รูปเที่ยวบิณฑบาตพอเลี้ยงกัน
แตเมื่อมีรูปที่ ๔ มารวมดวย ไมพอเลี้ยงกัน ภิกษุคดิ วาเปนคราวประชุมใหญ แลวฉันได.
ที่ชื่อวา คราวภัตของสมณะ คือ คราวที่มีผูใดผูหนึ่งซึ่งนับเนื่องวาเปนนักบวชทํา
ภัตตาหารถวาย ภิกษุคิดวาเปนคราวภัตของสมณะ แลวฉันได.
นอกจากสมัย ภิกษุรับวา จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืนกิน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คํากลืน
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๔๘๔] ฉันเปนหมู ภิกษุสําคัญวาฉันเปนหมู เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ฉันเปนหมู ภิกษุสงสัย เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ฉันเปนหมู ภิกษุสําคัญวามิใชฉันเปนหมู เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
ทุกทุกกฏ
มิใชฉันเปนหมู ภิกษุสาํ คัญวาฉันเปนหมู ... ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชฉันเปนหมู ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
มิใชฉันเปนหมู ภิกษุสาํ คัญวามิใชฉนั เปนหมู ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๘๕] ภิกษุฉนั ในสมัย ๑ ภิกษุ ๒-๓ รูปฉันรวมกัน ๑ ภิกษุหลายรูปเที่ยวบิณฑบาต
แลวประชุมฉันแหงเดียวกัน ๑ ภัตเขาถวายเปนนิตย ๑ ภัตเขาถวายตามสลาก ๑ ภัตเขาถวาย
ในปกษ ๑ ภัตเขาถวายในวันอุโบสถ ๑ ภัตเขาถวายในวันปาฏิบท ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชนิด
เวนโภชนะ หา ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
___________
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๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องบุรุษเข็ญใจ
[๔๘๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี. ครั้งนั้น ประชาชนไดจัดตั้งลําดับภัตตาหารอันประณีตไว ในพระนครเวสาลี. คราวนัน้ กรรมกรเข็ญใจคนหนึ่งดําริวา ทานนี้จกั ไมเปนกุศลเล็กนอย เพราะประชาชน
พวกนี้ทําภัตตาหารโดยเคารพ ผิฉะนั้น เราควรทําภัตตาหารบาง ดังนั้นเขาจึงเขาไปหานาย
กิรปติกะบอกความจํานงวาคุณครับ กระผมปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุสงฆมีพระพุทธเจา
เปนประมุข, ขอทานโปรดใหคาจางแกกระผม แมนายกิรปติกะนัน้ ก็เปนคนมีศรัทธาเลื่อมใส
เขาจึงไดใหคาจางแกกรรมกรเข็ญใจนั้นเกินปกติ ฝายกรรมกรเข็ญใจนัน้ ไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลอาราธนาวา
ขอพระองคพรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงพระกรุณาโปรดรับภัตตาหารของขาพระพุทธเจา เพื่อเจริญ
บุญกุศลและปติปราโมทย ในวันพรุงนี้ดว ยเถิด พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุสงฆหมูใหญนัก เธอจงทราบ. กรรมกรนั้นกราบทูลวา
ภิกษุสงฆหมูใหญก็ไมเปนไร พระพุทธเจาขา. ผลพุทราขาพระพุทธเจาจัดเตรียมไวมาก อาหาร
ที่เปนเครื่องดืม่ เจือดวยพุทราจักบริบูรณ.
พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ. ครั้นเขาทราบการรับนิมนตของพระผูมี
พระภาคแลว ลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผูม ีพระภาค ทําประทักษิณหลีกไปแลว. ภิกษุทั้งหลาย
ทราบขาววา กรรมกรเข็ญใจผูหนึ่ง นิมนตภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เพื่อฉันในวัน
พรุงนี้, อาหารที่เปนเครื่องดืม่ เจือดวยผลพุทราจักบริบูรณ เธอจึงเทีย่ วบิณฑบาตฉันเสียแตเชา.
ชาวบานทราบขาววา กรรมกรเข็ญใจผูหนึ่งไดนิมนตภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข เขาจึง
นําของเคี้ยวของฉันเปนอันมากไปชวยกรรมกรเข็ญใจ. สวนกรรมกรเข็ญใจผูนั้น สั่งใหตกแตง
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีต โดยลวงราตรีนั้น แลวใหไปกราบทูลภัตตกาลแดพระผูมี
พระภาควา ไดเวลาแลว พระพุทธเจาขา ภัตตาหารเสร็จแลว.
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ขณะนัน้ แลเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงบาตรจีวรเสด็จไป
ยังที่อยูของกรรมกรเข็ญใจผูนั้น ประทับนัง่ เหนือพุทธอาสนที่เขาจัดถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ.
จึงกรรมกรเข็ญใจผูนั้นอังคาสภิกษุทั้งหลายในโรงภัตตาหาร.
ภิกษุทั้งหลายพากันกลาวอยางนีว้ า อาวุโส จงถวายแตนอยเถิด, จงถวายแตนอยเถิด.
กรรมกรกราบเรียนวา พระคุณเจาทั้งหลาย โปรดอยาเขาใจวา กระผมนี้เปนกรรมกร
เข็ญใจ แลวรับแตนอยๆ เลย เจาขา. ของเคี้ยวของฉันกระผมไดจัดหาไวมากมาย ขอพระคุณเจาทั้งหลายไดโปรดเรียกรองตามประสงคเถิด เจาขา.
ภิกษุทั้งหลายตอบวา พวกฉันขอรับแตนอยๆ มิใชเพราะเหตุนั้นเลย เพราะพวกฉัน
เที่ยวบิณฑบาตฉันมาแตเชาแลวตางหาก ฉะนั้น พวกฉันจึงขอรับแตนอยๆ.
ลําดับนั้นแล กรรมกรเข็ญใจผูนั้นจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจา
ผูเจริญทั้งหลาย อันขาพเจานิมนตไวแลว จึงไดฉันเสียในที่อื่นเลา? ขาพเจาไมสามารถจะถวาย
ใหเพียงพอแกความตองการหรือ.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ เขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตาง
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตไวในทีแ่ หงหนึง่ แลวไฉนจึงไดฉันเสีย
ในที่อีกแหงหนึ่งเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุรับ
นิมนตไวในทีแ่ หงหนึ่งแลว ฉันเสียในที่อกี แหงหนึ่ง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษเหลานั้นรับนิมนต
ไวในที่แหงหนึ่งแลว ไฉนจึงไดฉันในที่อกี แหงหนึ่งเลา การกระทําของโมฆบุรุษพวกนั้นนัน่
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๘๒. ๓. ก. เปนปาจิตตีย เพราะโภชนะทีหลัง.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องบุรุษเข็ญใจ จบ.
เรื่องคิลานสมัย
[๔๘๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งอาพาธ. ภิกษุอีกรูปหนึ่ง นําบิณฑบาตเขาไปถวาย
ภิกษุผูอาพาธนั้น แลวไดกลาววา อาวุโส นิมนตฉันเถิด.
ภิกษุอาพาธปฏิเสธวา ไมตอง อาวุโส ความหวังจะไดภัตตาหารของผมมีอยู.
พอเวลาสาย ทายกนําบิณฑบาตมาถวายภิกษุอาพาธนั้น เธอฉันไมไดตามที่คาดหมาย.
ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเนือ้ ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลัง
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธฉันโภชนะ
ทีหลังได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๑
๘๒. ๓. ข. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน
เรื่องนั้น คือ คราวเปนไข, นี้สมัยในเรื่องนัน้ .
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องคิลานสมัย จบ.
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เรื่องจีวรทานสมัย
[๔๘๘] สมัยนั้นแล เปนคราวที่ถวายจีวร ประชาชนพากันตกแตงภัตตาหารพรอม
ดวยจีวร แลวนิมนตภกิ ษุทั้งหลายวา พวกขาพเจาจักนิมนตใหทานฉันแลวจักใหครองจีวร
ภิกษุทั้งหลาย รังเกียจวาไมรบั นิมนตดว ยอางวา โภชนะทีหลังพระผูมีพระภาคทรงหามแลว
จีวรจึงเกิดขึ้นเล็กนอย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเนื้อความนัน้ แดพระผูมีพระภาค. พระผูม ีพระภาค
ทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวทีถ่ วายจีวรกัน เราอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลังได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๒
๘๒. ๓. ค. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน
เรื่องนั้น คือ คราวเปนไข คราวที่ถวายจีวร, นี้สมัยในเรื่องนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องจีวรทานสมัย จบ.
เรื่องจีวรกาลสมัย
[๔๘๙] ตอมาอีก ประชาชนนิมนตภิกษุทั้งหลาย ผูทาํ จีวรฉันภัตตาหาร. ภิกษุทั้งหลาย
รังเกียจไมรับนิมนตดว ยอางวาโภชนะทีหลัง พระผูมีพระภาคทรงหามแลว. ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ในคราวที่ทํา
จีวรกัน เราอนุญาตใหฉันโภชนะทีหลังได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๓
๘๒. ๓. ง. เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย เพราะโภชนะทีหลัง. นี้สมัยใน
เรื่องนั้น คือ คราวเปนไข คราวที่ถวายจีวร คราวที่ทําจีวร, นี้สมัยในเรื่องนั้น.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องจีวรกาลสมัย จบ.
เรื่องวิกัปภัตตาหารที่หวังวาจะได
[๔๙๐] ครั้งนั้นแลเปนเวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงบาตรจีวร
มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เสด็จเขาสูตระกูลแหงหนึ่ง ครั้นแลวประทับนั่งเหนือ
พุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย. จึงชาวบานเหลานั้นไดถวายโภชนาหารแดพระผูมีพระภาคและทาน
พระอานนท ทานพระอานนทรังเกียจ ไมรับประเคน.
พระผูมีพระภาครับสั่งวา รับเถิด อานนท.
พระอานนทกราบทูลวา ไมควร พระพุทธเจาขา, เพราะความหวังจะไดภัตตาหารของ
ขาพระพุทธเจามีอยู.
พระผูมีพระภาครับสั่งวา อานนท ถาเชนนั้น เธอจึงวิกัปแลวรับเถิด.
ครั้นแลวพระองคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น
แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตใหวกิ ัปภัตตาหารที่หวังวาจะไดแลว
ฉันโภชนะทีหลังได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลภิกษุพึงวิกัปอยางนี้:คําวิกัปภัตตาหาร
ขาพเจาใหภัตตาหารทีห่ วังวาจะไดของขาพเจา แกทานผูมีชื่อนี้.
เรื่องวิกัปภัตตาหารที่หวังวาจะได จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๙๑] ทีช่ ื่อวา โภชนะทีหลัง ความวา ภิกษุรับนิมนตดวยโภชนะ ๕ อยางใด
อยางหนึ่งไวแลว เวนโภชนะนั้น ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่งอืน่ นี่ชื่อวา โภชนะ
ทีหลัง.
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บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนสมัย.
ที่ชื่อวา คราวเปนไข คือ ไมสามารถจะเปนผูนั่งบนอาสนะอันเดียวฉันจนอิ่มได.
ภิกษุคดิ วาเปนคราวอาพาธ แลวฉันได.
ที่ชื่อวา คราวที่ถวายจีวร คือ เมื่อกฐินยังไมไดกราน ไดทายฤดูฝน ๑ เดือน เมื่อ
กฐินกรานแลว เปน ๕ เดือน.
ภิกษุคดิ วาเปนคราวที่ถวายจีวร แลวฉันได.
ที่ชื่อวา คราวที่ทําจีวร คือ เมื่อภิกษุทั้งหลายกําลังทําจีวรกันอยู
ภิกษุคดิ วา เปนคราวที่ทาํ จีวรกัน แลวฉันได.
เวนไวแตสมัย ภิกษุรับประเคนไวดว ยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ฉัน ตอง
อาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๔๙๒] โภชนะทีหลัง ภิกษุสําคัญวาโภชนะทีหลัง เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
โภชนะทีหลัง ภิกษุสงสัย เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
โภชนะทีหลัง ภิกษุสําคัญวามิใชโภชนะทีหลัง เวนไวแตสมัย ฉัน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ทุกทุกกฏ
ไมใชโภชนะทีหลัง ภิกษุสําคัญวาโภชนะทีหลัง ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชโภชนะทีหลัง ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมใชโภชนะทีหลัง ภิกษุสําคัญวามิใชโภชนะทีหลัง ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๔๙๓] ภิกษุฉันในสมัย ๑ ภิกษุวกิ ัปแลวฉัน ๑ ภิกษุฉันบิณฑบาตที่รับนิมนต
ไว ๒-๓ แหงรวมกัน ๑ ภิกษุฉันตามลําดับที่รับนิมนต ๑ ภิกษุรับนิมนตชาวบานทั้งมวล
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แลวฉัน ณ ที่แหงใดแหงหนึง่ ในตําบลบานนั้น ๑ ภิกษุรับนิมนตหมูประชาชนทุกเหลาแลวฉัน
ณ ที่แหงใดแหงหนึ่งในประชาชนหมูน ั้น ๑ ภิกษุถูกเขานิมนต แตบอกวา จักรับภิกษา ๑
ภัตตาหารที่เขาถวายเปนนิตย ๑ ภัตตาหารที่เขาถวายดวยสลาก ๑ ภัตตาหารที่เขาถวายในปกษ ๑
ภัตตาหารที่เขาถวายในวันอุโบสถ ๑ ภัตตาหารที่เขาถวายในวันปาฏิบท ๑ ภิกษุฉันอาหารทุกชนิด
เวนโภชนะหา ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
___________
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๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องอุบาสิกาชื่อกาณมาตา
[๔๙๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น อุบาสิกาชื่อกาณมาตาเปนสตรีผูมีศรัทธา
เลื่อมใส ไดยกบุตรีชื่อกาณาใหแกชายผูหนึง่ ในตําบลบานหมูหนึ่ง ครั้งนัน้ นางกาณาไดไป
เรือนมารดาดวยธุระบางอยาง ฝายสามีของนางกาณาไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา แมกาณา
จงกลับมา, ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับ จึงอุบาสิกาชื่อกาณมาตาคิดวา การที่บุตรีจะกลับไป
มือเปลา ดูกระไรอยู จึงไดทอดขนม เมื่อขนมสุกแลว ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่งไดเขามา
ถึงบานอุบาสิกากาณมาตา จึงอุบาสิกากาณมาตาสั่งใหถวายขนมแกภกิ ษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นออก
ไปแลว ไดบอกแกภิกษุรูปอื่น นางก็ไดสั่งใหถวายขนมแมแกภกิ ษุรูปนัน้ ภิกษุรูปนั้นออก
ไปแลว ไดบอกแกภิกษุรูปอื่น นางก็ไดสั่งใหถวายขนมแมแกภกิ ษุรูปนัน้ ขนมตามที่จดั ไวได
หมดสิ้นแลว.
แมคราวที่สอง สามีของนางกาณาก็ไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา แมกาณาจงกลับมา
ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับ.
แมคราวที่สอง อุบาสิกากาณมาตาก็คิดวา การที่บุตรีจะกลับไปมือเปลาดูกระไรอยู
จึงไดทอดขนม เมื่อขนมสุกแลว ภิกษุผูถือเที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่ง ไดเขามาถึงบานอุบาสิกา
กาณมาตา จึงอุบาสิกากาณมาตาไดสั่งใหถวายขนมแกภกิ ษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นออกไปแลวไดบอก
แกภกิ ษุรูปอื่น นางก็ไดสั่งใหถวายขนมแมแกภิกษุรูปนั้น ขนมตามที่จัดไวไดหมดสิ้นแลว.
แมคราวที่สาม สามีของนางกาณาก็ไดสงทูตไปในสํานักนางกาณาวา แมกาณาจงกลับมา
ฉันปรารถนาใหแมกาณากลับมา ถาแมกาณาไมกลับ ฉันจักนําหญิงอืน่ มาเปนภรรยา.
แมคราวที่สาม อุบาสิกากาณมาตาก็คิดวา การที่บุตรีจะกลับไปมือเปลาดูกระไรอยู จึง
ไดทอดขนม เมื่อขนมสุกแลว ภิกษุผูถือเทีย่ วบิณฑบาตรูปหนึ่งไดเขามาถึงบานอุบาสิกากาณมาตา
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จึงอุบาสิกากาณมาตาสั่งใหถวายขนมแกภิกษุรูปนั้นๆ ออกไปแลวไดบอกภิกษุรูปอื่น นางก็ไดสั่ง
ใหถวายขนมแมแกภกิ ษุรูปนัน้ ๆ ออกไปแลว ไดบอกแกภกิ ษุรูปอื่น นางก็ไดสั่งใหถวายขนม
แมแกภิกษุรูปนั้น ขนมตามที่จัดไวไดหมดสิ้นแลว.
ครั้นสามีของนางกาณานําหญิงอื่นมาเปนภรรยาแลว พอนางกาณาทราบขาววา สามีได
นําหญิงอื่นมาเปนภรรยา นางไดยืนรองไหอยู.
ขณะนัน้ แลเปนเวลาเชา, พระผูมีพระภาคทรงอันตรวาสกแลว ทรงบาตรจีวร เสด็จ
เขาไปถึงบานอุบาสิกากาณมาตา. ครั้นแลวไดประทับนัง่ เหนือพุทธอาสนที่เขาปูลาดถวาย.
ทันใดอุบาสิกากาณมาตาไดเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรัสถามอุบาสิกากาณมาตาผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา นางกาณานี้
รองไหทําไม? จึงอุบาสิกากาณมาตากราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงชี้แจง
ใหอุบาสิกากาณมาตาเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมมีกถาแลว ทรงลุกจากที่ประทับ
เสด็จกลับ.
เรื่องอุบาสิกาชื่อกาณมาตา จบ.
เรื่องพอคา
[๔๙๕] ก็โดยสมัยนัน้ แล พอคาเกวียนพวกหนึ่งประสงคจะเดินทางไปยังถิ่นตะวันตก
จากพระนครราชคฤห ภิกษุผถู ือเที่ยวบิณฑบาตรูปหนึ่ง ไดเขาไปบิณฑบาตถึงพวกพอคาเกวียน
หมูนั้น อุบาสกคนหนึ่งไดสงั่ ใหถวายขาวสัตตุแกภกิ ษุนนั้ ๆ ออกไปแลวไดบอกแกภกิ ษุรูปอื่น
อุบาสกก็ไดสงั่ ใหถวายขาวสัตตุแมแกภิกษุรูปนั้นๆ ออกไปแลว ไดบอกแกภิกษุรูปอื่น อุบาสก
ก็ไดสั่งใหถวายขาวสัตตุแกภกิ ษุรูปนั้น เสบียงตามที่เขาไดจัดเตรียมไวไดหมดสิ้นแลว จึงอุบาสก
นั้นไดบอกแกคนพวกนั้นวา วันนี้ทานทั้งหลายจงรอกอน เพราะเสบียงตามที่เราไดจดั เตรียมไว
ไดถวายพระคุณเจาทั้งหลายไปหมดแลว ขาพเจาจักจัดเตรียมเสบียงกอน
คนพวกนั้นกลาววา พวกกระผมไมสามารถจะคอยได ขอรับ เพราะพวกพอคาเกวียน
เริ่มเดินทางแลว ดังนี้ แลวไดพากันไป.
เมื่ออุบาสกนั้นตระเตรียมเสบียงเสร็จแลว เดินทางไปภายหลัง พวกโจรไดแยงชิง.
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ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร
จึงไดรับอยางไมรูประมาณ อุบาสกนี้ถวายเสบียงแกพระสมณะเหลานีแ้ ลว จึงเดินทางไปภาย
หลังไดถูกพวกโจรแยงชิง.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ประชาชนเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู ... จึงกราบทูลเนื้อความนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแก
ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพือ่ ความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพือ่ ความ
สําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขมบุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมศี ีลเปนที่รัก ๑ เพื่อ
ปองกันอาสวะอันจะบังเกิดในปจจุบนั ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิง่ ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความ
ตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินยั ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๘๓. ๔. อนึ่ง เขาปวารณาเฉพาะภิกษุผูเขาไปสูตระกูล ดวยขนมก็ดี
ดวยสัตตุผงก็ดี เพื่อนําไปไดตามปรารถนา ภิกษุผูตองการพึงรับไดเต็ม ๒-๓ บาตร
ถารับยิ่งกวานัน้ เปนปาจิตตีย ครั้นรับเต็ม ๒-๓ บาตรแลว นําออกจากที่นั้นแลว
พึงแบงปนกับภิกษุทั้งหลายนี้ เปนสามีจิกรรมในเรื่องนัน้ .
เรื่องพอคาเกวียน จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๔๙๖] คําวา อนึ่ง ... เฉพาะภิกษุผูเขาไปสูตระกูล ความวา ที่ชื่อวาตระกูล ไดแก
ตระกูล ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ ตระกูลแพศย ตระกูลศูทร.
บทวา ผูเขาไป คือผูเขาไปในตระกูลนั้น.
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ที่ชื่อวา ขนม ไดแก ของกินชนิดใดชนิดหนึ่งที่เขาจัดเตรียมไว เพื่อตองการเปนของ
กํานัล.
ที่ชื่อวา สัตตุผง ไดแก ของกินอยางใดอยางหนึ่งทีเ่ ขาจัดเตรียมไวเพื่อตองการเปน
เสบียง.
คําวา เขาปวารณา ... เพื่อนําไปไดตามปรารถนา คือ เขาปวารณาไววา ทาน
ประสงคเทาใด จงรับไปเทานั้น.
บทวา ผูตองการ คือ ผูอยากได.
บทวา พึงรับไดเต็ม ๒-๓ บาตร ความวา พึงรับไดเต็ม ๒ บาตร ๓ บาตร.
คําวา ถารับยิ่งกวานั้น ความวา รับเกินกวากําหนดนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย ครั้น
รับเต็ม ๒-๓ บาตรแลว ออกจากทีน่ ั้นไปพบภิกษุแลวพึงบอกวา ณ สถานที่โนนกระผมรับเต็ม
๒-๓ บาตรแลว ทานอยารับ ณ ที่นั้นเลย ถาพบแลวไมบอก ตองอาบัติทุกกฏ ถาเมื่อบอก
แลว ภิกษุผูรับบอกยังขืนรับ ตองอาบัติทุกกฏ.
คําวา นําออกจากที่นนั้ แลว พึงแบงปนกับภิกษุทั้งหลาย คือนําไปสูโรงฉันแลว
พึงแบงปนกัน.
บทวา นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น หมายความวา นี้เปนการถูกตองตามธรรมเนียม
ในเรื่องนั้น.
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๔๙๗] ของเต็มเกิน ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาเกิน รับ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของเต็มเกิน ๒-๓ บาตร ภิกษุสงสัย รับ, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของเต็มเกิน ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาหยอน รับ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกทุกกฏ
ของหยอนกวา ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาเกิน รับ ตองอาบัติทุกกฏ.
ของหยอนกวา ๒-๓ บาตร ภิกษุสงสัย รับ ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ของหยอนกวา ๒-๓ บาตร ภิกษุสําคัญวาหยอน รับ ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๔๙๘] ภิกษุรับเต็ม ๒-๓ บาตร ๑ ภิกษุรับหยอนกวา ๒-๓ บาตร ๑ เขาไมได
ถวายของที่เตรียมไวเพื่อตองการเปนของกํานัล ๑ เขาไมไดถวายของที่เตรียมไวเพือ่ ตองการเปน
เสบียง ๑ เขาถวายของที่เหลือจากที่เขาเตรียมไวเพื่อตองการเปนของกํานัลหรือเพื่อตองการเปน
เสบียง เมื่อเขาระงับการไปแลวถวาย ๑ รับของพวกญาติ ๑ รับของคนปวารณา ๑ รับเพื่อ
ประโยชนแกภิกษุอนื่ ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
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๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๔๙๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่ง นิมนตภิกษุทั้งหลาย
ใหฉัน. ภิกษุทงั้ หลายฉันเสร็จ หามภัตแลว ไปสูตระกูลญาติ. บางพวกก็ฉันอีก บางพวกก็
รับบิณฑบาตไป. หลังจากเลีย้ งพระแลว พราหมณไดกลาวเชิญชวนพวกเพื่อนบานวา ทานทั้งหลาย
ขาพเจาเลี้ยงภิกษุใหอิ่มหนําแลว มาเถิด ขาพเจาจักเลี้ยงทานทั้งหลายใหอิ่มหนําบาง.
พวกเพื่อนบานพากันกลาวแยงอยางนี้วา ทานจักเลีย้ งพวกขาพเจาใหอิ่มไดอยางไร แม
ภิกษุท้งั หลายที่ทานนิมนตใหฉันแลว ยังตองไปที่เรือนของพวกขาพเจา บางพวกก็ฉนั อีก
บางพวกก็รับบิณฑบาตไป.
จึงพราหมณนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระคุณเจาผูเจริญทั้งหลาย ฉันทีเ่ รือนของ
เราแลว ไฉนจึงไดฉัน ณ ทีแ่ หงอื่นอีกเลา ขาพเจาไมมกี ําลังพอจะถวายใหพอแกความตองการ
หรือ
ภิกษุทั้งหลาย ไดยนิ พราหมณนนั้ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนพวกมัก
นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุทั้งหลายฉันเสร็จ หามภัตแลว จึงไดฉัน ณ
ที่แหงอื่นอีกเลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุทงั้ หลาย
ฉันเสร็จ หามภัตแลว ยังฉัน ณ ที่แหงอื่นอีก จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น
ฉันเสร็จ หามภัตแลว จึงไดฉัน ณ ที่แหงอืน่ อีกเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น
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ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อม
ใสแลว ... .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๘๔. ๕. ก. อนึ่ง ภิกษุใดฉันเสร็จ หามภัตแลว เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของ
เคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
เรื่องอาหารเดน
[๕๐๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายนําบิณฑบาตอันประณีตไปถวายพวกภิกษุอาพาธ.
พระภิกษุอาพาธฉันไมไดดังใจประสงค. ภิกษุทั้งหลายจึงทิ้งบิณฑบาตเหลานั้นเสีย.
พระผูมีพระภาคทรงสดับเสียงนกการองเกรียวกราว ครั้นแลวไดรบั สั่งถามทานพระ
อานนทวา ดูกรอานนท เสียงนกการองเกรียวกราวนั้น อะไรกันหนอ.
จึงทานพระอานนทกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ภ. ดูกรอานนท ก็ภิกษุทั้งหลายฉันอาหารอันเปนเดนของภิกษุอาพาธหรือ?
อา. มิไดฉัน พระพุทธเจาขา.
ทรงอนุญาตใหฉันอาหารเปนเดนภิกษุไข
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหฉันอาหารอัน
เปนเดนของภิกษุผูอาพาธและมิใชผูอาพาธได แตพึงทําใหเปนเดน อยางนี้วา ทั้งหมดนั่นพอแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระอนุบัญญัติ
๘๔. ๕. ข. อนึ่ง ภิกษุใดฉันเสร็จแลว หามภัตแลว เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี
ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี อันมิใชเดน เปนปาจิตตีย.
เรื่องอาหารเดน จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๐๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใ ด คือผูเชนใด ... .
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ฉันเสร็จ คือ ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึง่ โดยที่สุดแมดวยปลายหญาคา.
ลักษณะหามภัต
ที่ชื่อวา หามภัตแลว คือ กําลังฉันอาหารอยู ๑ ทายกนําโภชนะมาถวายอีก ๑
ทายกอยูใ นหัตถบาส ๑ ทายกนอมถวาย ๑ ภิกษุหามเสีย ๑.
ลักษณะของไมเปนเดน
ที่ชื่อวา มิใชเดน คือ ของที่ยังมิไดทําใหเปนกัปปยะ ๑ ภิกษุมิไดรับประเคน ๑
ภิกษุมไิ ดยกขึน้ สงให ๑ ทํานอกหัตถบาส ๑ ภิกษุฉันยังไมเสร็จทํา ๑ ภิกษุฉนั เสร็จ หาม
ภัตแลว ลุกจากอาสนะแลว ทํา ๑ ภิกษุมิไดพูดวา ทั้งหมดนั่นพอแลว ๑ ของนั้นมิใชเปน
เดนภิกษุอาพาธ ๑ นี้ชื่อวา มิใชเดน.
ลักษณะของเปนเดน
ที่ชื่อวา เปนเดน คือ ของที่ทําใหเปนกัปปยะแลว ๑ ภิกษุรับประเคนแลว ๑ ภิกษุ
ยกขึ้นสงให ๑ ทําในหัตถบาส ๑ ภิกษุฉนั แลว ๑ ทํา ๑ ฉันเสร็จหามภัตแลว ยังไมลุก
จากอาสนะ ทํา ๑ ภิกษุพูดวา ทั้งหมดนัน่ พอแลว ๑ เปนเดนภิกษุอาพาธ ๑ นี้ชื่อวา เปนเดน.
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ลักษณะของเคี้ยว
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือ เวนโภชนะหา ๑ ของที่เปนยามกาลิก ๑ สัตตาหกาลิก ๑
ยาวชีวิก ๑ นอกนั้นชื่อวา ของเคี้ยว.
ลักษณะของฉัน
ที่ชื่อวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑ ปลา ๑
เนื้อ ๑.
ภิกษุรับประเคนดวยตั้งใจวา จักเคีย้ ว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน
บทภาชนีย
ติกปาจิตตีย
[๕๐๒] ของไมเปนเดน ภิกษุสําคัญวา ไมเปนเดน เคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยว
ก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
ของไมเปนเดน ภิกษุสงสัย เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ภิกษุรับประเคนของที่เปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เพื่อประสงคเปนอาหาร,
ตองอาบัติทุกกฏ.
ขณะกลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.
ของเปนเดน ภิกษุสําคัญวามิใชเดน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ของเปนเดน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ของเปนเดน ภิกษุสําคัญวาเปนเดน ... ไมตองอาบัติ.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 451
อนาปตติวาร
[๕๐๓] ภิกษุใหทําเปนเดนแลวฉัน ๑, ภิกษุรับประเคนไวดวยตั้งใจวาจักใหทําเปนเดน
แลวจึงฉัน ๑ ภิกษุรับไปเพื่อประโยชนแกภิกษุอนื่ ๑ ฉันอาหารที่เหลือของภิกษุอาพาธ ๑
ฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ในเมือ่ มีเหตุอันสมควร ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
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๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุ ๒ รูป
[๕๐๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุ ๒ รูปเดินทางไกลไปยังพระนครสาวัตถี
ในโกศลชนบท. ภิกษุรูปหนึง่ ประพฤติอนาจาร. ภิกษุผูเปนเพื่อนจึงเตือนเธอวา อาวุโส ทาน
อยาไดทําอยางนั้น เพราะมันไมสมควร. เธอไดผูกใจเจ็บในภิกษุเพื่อนนั้น. ครั้นภิกษุ ๒ รูปนั้น
ไปถึงพระนครสาวัตถีแลว พอดีเวลานัน้ ในพระนครสาวัตถีมีสังฆภัตของประชาชนหมูหนึ่ง.
ภิกษุผูเปนเพื่อนฉันเสร็จหามภัตแลว. ภิกษุรูปที่ผูกใจเจ็บไปสูตระกูลญาติรับบิณฑบาตมาแลวเขา
ไปหาภิกษุที่เปนเพื่อนนัน้ . ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะเธอวา อาวุโส นิมนตฉัน.
ภิกษุผูเปนเพื่อนปฏิเสธวา พอแลว อาวุโส ผมบริบูรณแลว.
รูปที่ผูกใจเจ็บแคนไควา อาวุโส บิณฑบาตอรอย นิมนตฉันเถิด.
ครั้นภิกษุผูเปนเพื่อนถูกภิกษุผูผูกใจเจ็บนั้นแคนไค จึงไดฉันบิณฑบาตนั้น.
รูปที่ผูกใจเจ็บจึงพูดตอวาภิกษุผูเปนเพื่อนวา อาวุโส ทานไดสําคัญผมวาเปนผูที่ทานควร
วากลาว ทานเองฉันเสร็จหามภัตแลว ยังฉันโภชนะอันมิใชเดนได.
ภิกษุผูเปนเพื่อนคานวา อาวุโส ทานควรบอกมิใชหรือ
รูปที่ผูกใจเจ็บพูดแยงวา อาวุโส ทานตองถามมิใชหรือ
ครั้นแลวภิกษุผูเปนเพื่อนไดแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย. บรรดาภิกษุผูมกั นอย ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดนําไปปวารณาภิกษุผูฉันเสร็จหามภัตแลวดวยโภชนะ
อันมิใชเดนเลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุนนั้ วา ดูกรภิกษุ ขาววาเธอนําไปปวารณาภิกษุผูฉัน
เสร็จหามภัตแลวดวยโภชนะอันมิใชเดนจริงหรือ?
ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดนําไปปวารณาภิกษุ
ผูฉันเสร็จหามภัตแลวโดยโภชนะอันมิใชเดนเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๕๘.๖. อนึ่ง ภิกษุใดรูอยู เพงจะหาโทษให นําไปปวารณาภิกษุผูฉันเสร็จ
หามภัตแลว ดวยของเคีย้ วก็ดี ดวยของฉันก็ดี อันมิใชเดน บอกวา นิมนตเถิด
ภิกษุ เคี้ยวก็ตาม ฉันก็ตาม พอเธอฉันแลว เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุ ๒ รูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๐๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ... .
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ภิกษุ หมายถึงภิกษุรูปอื่น.
ที่ชื่อวา ฉันเสร็จ คือ ฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึง่ โดยที่สุด แมฉันดวยปลาย
หญาคา.
ลักษณะหามภัต
ที่ชื่อวา หามภัตแลว คือ กําลังฉันอาหารอยู ๑ ทายกนําโภชนะมาถวายอีก ๑
ทายกอยูใ นหัตถบาส ๑ ทายกนอมถวาย ๑ ภิกษุหามเสีย ๑.
ลักษณะของมิใชเดน
ที่ชื่อวา มิใชเดน คือ ของที่ยังมิไดทําใหเปนกัปปยะ ๑ ภิกษุมิไดรับประเคน ๑
ภิกษุมไิ ดยกขึน้ สงให ๑ ทํานอกหัตถบาส ๑ ภิกษุยังฉันไมเสร็จทํา ๑ ภิกษุฉนั เสร็จ หามภัต
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แลว ลุกจากอาสนะแลว ทํา ๑ ภิกษุมิไดพดู วาทั้งหมดนัน่ พอแลว ๑ ของนั้นมิใชเปนเดน
ภิกษุอาพาธ ๑ นี้ชื่อวา มิใชเดน.
ลักษณะของเคี้ยว
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือเวนโภชนะ ๕ ของที่เปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก
นอกนั้นชื่อวา ของเคี้ยว.
ลักษณะของฉัน
ที่ชื่อวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ.
บทวา นําไปปวารณา คือ บอกวา จงรับของตามที่ตองการ.
ที่ชื่อวา รูอยู คือ รูเอง หรือรูปอื่นบอกเธอ หรือภิกษุนั้นบอก.
ที่ชื่อวา เพงจะหาโทษให คือ เพงเล็งวา จักทวง จักเตือน จักทวงซ้ํา จักเตือนซ้ํา
ซึ่งภิกษุนี้ จักทําใหเปนผูเกอ ดวยโทษขอนี้.
ภิกษุนําไป ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรับไวตามคําของเธอดวยตัง้ ใจวา จักเคี้ยว จักฉัน ภิกษุผนู ําไป ตองอาบัติทุกกฏ.
ขณะกลืน ภิกษุผูนําไป ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน เมื่อภิกษุนนั้ ฉันเสร็จ ภิกษุ
ผูนําไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๕๐๖] หามภัตแลว ภิกษุสําคัญวาหามภัตแลว นําไปปวารณาดวยของเคี้ยวก็ดี ของ
ฉันก็ดี อันมิใชเดน ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
หามภัตแลว ภิกษุสงสัย นําไปปวารณาดวยของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันมิใชเดน
ตองอาบัติทุกกฏ.
หามภัตแลว ภิกษุสําคัญวายังมิไดหามภัต นําไปปวารณาดวยของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี
อันมิใชเดน ไมตองอาบัติ.
ภิกษุนํายามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ไปเพื่อประสงคเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุรับไวตามคําของภิกษุผูนําไปดวยตั้งใจวา จักเคี้ยว จักฉัน ภิกษุผูนําไป ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
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ขณะกลืน ภิกษุผูนําไปตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.
ยังมิไดหา มภัต ภิกษุสําคัญวา หามภัตแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ยังมิไดหา มภัต ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ยังมิไดหา มภัต ภิกษุสําคัญวายังมิไดหามภัต ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๐๗] ภิกษุใหทําเปนเดนแลวให ๑ ภิกษุใหดวยบอกวา จงใหทําเปนเดนแลวจึงฉัน
เถิด ๑ ภิกษุใหดวยบอกวา จงนําไปเพื่อประโยชนแกภกิ ษุอื่น ๑ ภิกษุใหอาหารที่เหลือของ
ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุใหดวยบอกวา ในเมื่อมีเหตุสมควร จงฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
___________
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๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย
[๕๐๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น ในพระนครราชคฤหมี
มหรสพบนยอดเขา. พระสัตตรสวัคคียไดไปดูมหรสพบนยอดเขา. ประชาชนเห็นพระสัตตรสวัคคีย จึงนิมนตใหสรงน้ํา ใหลูบไลของหอม ใหฉันอาหารแลวไดถวายของเคี้ยวไปดวย. พระ
สัตตรสวัคคียนําของเคี้ยวไปถึงอารามแลวไดกลาวคํานีก้ ะพระฉัพพัคคียวา อาวุโสทั้งหลายนิมนต
รับของเคี้ยวไปขบฉันเถิด.
พระฉัพพัคคียถามวา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานไดของเคี้ยวมาจากไหน?
พระสัตตรสวัคคียไดแจงเรื่องนั้นแกพระฉัพพัคคีย.
ฉ. อาวุโสทั้งหลาย ก็พวกทานฉันอาหารในเวลาวิกาลหรือ
ส. เปนอยางนั้น อาวุโสทั้งหลาย.
พระฉัพพัคคียจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสัตตรสวัคคียจึงไดฉันอาหารใน
เวลาวิกาลเลา แลวแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสัตตรสวัคคียจึงได
ฉันอาหารในเวลาวิกาลเลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระสัตตรสวัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอฉัน
อาหารในเวลาวิกาล จริงหรือ?
พระสัตตรสวัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดฉัน
อาหารในเวลาวิกาลเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๘๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ใน
เวลาวิกาล เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๐๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ... .
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา เวลาวิกาล หมายตั้งแตเวลาเทีย่ งวันลวงแลวไปจนถึงอรุณขึ้น.
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือ เวนโภชนะ ๕ ของที่เปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก
นอกนั้นชื่อวา ของเคี้ยว.
ที่ชื่อวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ.
ภิกษุรับไวดว ยตั้งใจวา จักเคี้ยว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๑๐] เวลาวิกาล ภิกษุสําคัญวา เวลาวิกาล เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่ง
ของฉันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
เวลาวิกาล ภิกษุสงสัย เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
เวลาวิกาล ภิกษุสําคัญวาในกาล เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ทุกกฏ
ภิกษุรับยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิกไว เพื่อประสงคเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ.
ขณะกลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.
ในกาล ภิกษุสําคัญวาวิกาล ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ในกาล ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ในกาล ภิกษุสําคัญวาในกาล ... ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๑๑] ภิกษุฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เมื่อมีเหตุสมควร ๑ ภิกษุวิกล
จริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
___________
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๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระเวฬัฏฐสีสเถระ
[๕๑๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระเวฬัฏฐสีสะพระอุปชฌายะของทาน
พระอานนทอยูในอาวาสปา ทานเที่ยวบิณฑบาต ไดบณ
ิ ฑบาตเปนอันมาก แลวเลือกนําแตขาว
สุกลวนๆ ไปสูอาราม ตากใหแหงแลวเก็บไว เมื่อใดตองการอาหาร ก็แชน้ําฉันเมื่อนัน้ ตอนานๆ
จึงเขาบานเพื่อบิณฑบาต. ภิกษุทั้งหลายถามทานวา อาวุโส ทําไมนานๆ ทานจึงเขาบานเพื่อ
บิณฑบาต จึงทานไดแจงเรือ่ งนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโส ก็ทานฉันอาหาร
ที่ทําการสั่งสมหรือ?
ทานรับวา อยางนั้น อาวุโสทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระเวฬัฏฐสีสะ จึงไดฉันอาหารที่ทําการสั่งสมเลา
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระเวฬัฏฐสีสะวา ดูกรเวฬัฏฐสีสะ ขาววา เธอฉัน
อาหารที่ทําการสั่งสม จริงหรือ?
ทานพระเวฬัฏฐสีสะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรเวฬัฏฐสีสะ ไฉนเธอจึงไดฉันอาหารที่ทําการ
สั่งสมเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๘๗.๘. อนึ่ง ภิกษุใด เคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี ที่ทํา
การสั่งสม เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระเวฬัฏฐสีสเถระ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๑๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ทําการสั่งสม คือรับประเคนในวันนี้ ขบฉันในวันอื่น.
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือเวนโภชนะ ๕ ของที่เปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก
นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว.
ที่ชื่อวา ของฉัน ไดแกโภชนะ ๕ คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา เนื้อ.
ภิกษุรับประเคนไวดว ยตั้งใจวา จักเคีย้ ว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๑๔] ของทําการสั่งสม ภิกษุสําคัญวาทําการสั่งสม เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี
ซึ่งของฉันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของทําการสั่งสม ภิกษุสงสัย เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี ซึ่งของฉันก็ดี
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ของทําการสั่งสม ภิกษุสําคัญวามิไดทําการสั่งสม เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ซึ่งของเคี้ยวก็ดี
ซึ่งของฉันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
ภิกษุรับประเคนของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ เพื่อประสงคเปนอาหาร
ตองอาบัติทุกกฏ.
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ขณะกลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.
ของมิไดทําการสั่งสม ภิกษุสําคัญวาทําการสั่งสม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ของมิไดทําการสั่งสม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ของมิไดทําการสั่งสม ภิกษุสําคัญวามิไดทําการสั่งสม ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๑๕] ภิกษุเก็บของเปนยาวกาลิกไวฉันชั่วกาล ๑ ภิกษุเก็บของเปนยามกาลิกไวฉัน
ชั่วยาม ๑ ภิกษุเก็บของเปนสัตตาหกาลิกไวฉันชั่วสัปดาห ๑ ภิกษุฉันของเปนยาวชีวกิ ในเมื่อ
มีเหตุสมควร ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
___________
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๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๕๑๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน
แกตนมาฉัน. ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากย
บุตรจึงไดขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน โภชนะที่ดีใครจะไมพอใจ ของ
ที่อรอยใครจะไมชอบ ภิกษุทั้งหลายไดยินคนพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปน
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจ ึงไดขอโภชนะอันประณีตเพือ่
ประโยชนแกตนมาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอขอ
โภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉัน จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดขอ
โภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๘๘. ๙. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้ คือ เนยใส
เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ปลา เนื้อ นมสด นมสม เพื่อประโยชนแกตน
แลวฉัน เปนปาจิตตีย.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุอาพาธ
[๕๑๗] ก็โดยสมัยนัน้ แล มีภิกษุทั้งหลายอาพาธอยู พวกภิกษุผูพยาบาลไดถามพวกภิกษุ
ผูอาพาธวา อาวุโสทั้งหลาย ยังพอทนไดอยูหรือ? ยังพอครองอยูหรือ?
ภิกษุอาพาธเหลานั้นตอบวา อาวุโสทั้งหลาย เมื่อกอนพวกกระผมขอโภชนะอันประณีต
เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน เพราะเหตุนั้น พวกกระผมจึงมีความผาสุก แตเดีย๋ วนี้ พวกกระผม
รังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงไมขอ เพราะเหตุนั้น พวกกระผมจึงไมมคี วามผาสุก.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธขอโภชนะอันประณีต
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธขอ
โภชนะอันประณีต เพื่อประโยชนแกตนมาฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๘๘. ๙. ข. อนึ่ง ภิกษุใด มิใชผูอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเห็นปานนี้
คือ เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย ปลา เนื้อ นมสด นมสม เพื่อประโยชน
แกตนแลวฉัน เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๑๘] คําวา โภชนะอันประณีต ความวา ที่ชื่อวา เนยใส ไดแกเนยใสที่ทํา
จากน้ํานมโค น้ํานมแพะ น้ํานมกระบือ หรือจากน้ํานมสัตวที่มีมังสะเปนกัปปยะ.
ที่ชื่อวา เนยขน ไดแกเนยขนที่ทําจากน้ํานมสัตวเหลานั้น.
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ที่ชื่อวา น้าํ มัน ไดแกน้ํามันอันสกัดออกจากเมล็ดงา จากเมล็ดพันธุผักกาด จากเมล็ดมะทราง จากเมล็ดละหุง หรือจากเปลวสัตว.
ที่ชื่อวา น้าํ ผึ้ง ไดแกรสหวานทีแ่ มลงผึ้งทํา.
ที่ชื่อวา น้าํ ออย ไดแกรสหวานที่เกิดจากออย.
ที่ชื่อวา ปลา ทานวาไดแกสัตวที่เทีย่ วไปในน้ํา.
ที่ชื่อวา เนื้อ ไดแกเนื้อของสัตวบกทีม่ ีมังสะเปนกัปปยะ.
ที่ชื่อวา นมสด ไดแกน้ํานมโค น้ํานมแพะ น้ํานมกระบือ หรือน้ํานมของสัตวที่มี
มังสะเปนกัปปยะ.
ที่ชื่อวา นมสม ไดแกนมสมที่ทําจากน้ํานมของสัตวเหลานัน้ แหละ.
[๕๑๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา โภชนะอันประณีตเห็นปานนั้น ไดแก โภชนะอันประณีตมีสภาพดังกลาวแลว.
ที่ชื่อวา มิใชผูอาพาธ คือผูที่เวนโภชนะอันประณีต ก็ยังผาสุก.
ที่ชื่อวา ผูอาพาธ คือผูที่เวนโภชนะอันประณีต ไมผาสุก.
ภิกษุมใิ ชผูอาพาธขอเพื่อประโยชนแกตน เปนทุกกฏในประโยคที่ขอ.
ไดของนัน้ มา รับประเคนดวยตั้งใจวาจักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ขณะกลืน ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๒๐] มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชน
แกตนแลวฉัน ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิใชผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนแลวฉัน ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเพื่อประโยชนแกตนแลวฉัน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ทุกะทุกกฏ
ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๒๑] ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุเปนผูอาพาธ ขอมา หายอาพาธแลวฉัน ๑ ภิกษุฉัน
โภชนะทีเ่ หลือของภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุขอตอญาติ ๑ ภิกษุขอตอคนปวารณา ๑ ภิกษุขอเพื่อประโยชนแกภกิ ษุอื่น ๑ ภิกษุจายมาดวยทรัพยของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
___________
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๔. โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๕๒๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเปนผูมีปกติถือของทุกอยางเปนบังสุกุล สํานักอยูใ น
สุสานประเทศ ทานไมปรารถนาจะรับอาหารที่ประชาชนถวาย เทีย่ วถือเอาอาหารเครื่องเซนเจา
ตามปาชาบาง ตามโคนไมบาง ตามธรณีประตูบาง มาฉันเอง. ประชาชนตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุนจี้ ึงไดถือเอาอาหารเครื่องเซนเจาของพวกเราไปฉันเองเลา ภิกษุนี้อว น
ล่ําบางทีจะฉันเนื้อมนุษย.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ประชาชนพวกนั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดกลืนอาหารที่เขายังไมไดให ลวงชอง
ปากเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอกลืนอาหารที่เขายัง
ไมไดให ลวงชองปาก จริงหรือ?
ภิกษุนั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดกลืนอาหารที่เขายัง
ไมไดให ลวงชองปากเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๘๙.๑๐. ก. อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารที่เขายังไมไดให ลวงชองปาก
เปนปาจิตตีย.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
ทรงอนุญาตน้ําและไมชําระฟน
[๕๒๓] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุพากันรังเกียจน้ําและไมชําระฟน ภิกษุทั้งหลายไดกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาต
ใหถือเอาน้ํา และไมชําระฟนแลวบริโภคได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๘๙.๑๐. ข. อนึ่ง ภิกษุใด กลืนอาหารที่เขายังไมไดให ลวงชองปาก เวนไว
แตน้ําและไมชาํ ระฟน เปนปาจิตตีย.
เรื่องทรงอนุญาตน้ําและไมชําระฟน จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๒๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ทีเ่ ขายังไมไดให ทานกลาววา ที่ยังไมไดรับประเคน.
ลักษณะการรับประเคน
ที่ชื่อวา เขาให คือ เมื่อเขาใหดว ยกาย ดวยของเนื่องดวยกาย หรือโยนให ๑
เขาอยูในหัตถบาส ๑ ภิกษุรบั ประเคนดวยกาย หรือดวยของเนื่องดวยกาย ๑ นี้ชื่อวา เขาให.
ที่ชื่อวา อาหาร ไดแก ของที่กลืนกินได อยางใดอยางหนึ่งยกเวนน้าํ และไมชําระฟน
นี้ชื่อวา อาหาร.
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บทวา เวนไวแตน้ํา และไมชําระฟน คือ ยกน้ําและไมชําระฟน.
ภิกษุถือเอาดวยตั้งใจวา จักเคี้ยว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. ขณะกลืน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๒๕] อาหารที่ยังไมไดรับประเคน ภิกษุสําคัญวายังมิไดรับประเคน กลืนอาหารที่เขา
ยังไมไดให ลวงชองปาก เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติปาจิตตีย.
อาหารที่ยังไมไดประเคน ภิกษุสงสัย กลืนอาหารที่เขายังไมไดให ลวงชองปาก เวนไว
แตน้ําและไมชาํ ระฟน ตองอาบัติปาจิตตีย.
อาหารที่ยังไมไดรับประเคน ภิกษุสําคัญวาไดรับประเคนไวแลว กลืนอาหารที่เขายัง
ไมไดให ลวงชองปาก เวนไวแตน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
อาหารที่รับประเคนไวแลว ภิกษุสําคัญวายังไมไดรบั ประเคน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อาหารที่รับประเคนไวแลว ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
อาหารที่รับประเคนไวแลว ภิกษุสําคัญวารับประเคนไวแลว ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๒๖] กลืนน้ําและไมชําระฟน ๑ ฉันยามหาวิกตั ิ ๔ ในเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เมือ่ กัปปย
การกไมมี ภิกษุถือเอาเองแลวฉันได ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
โภชนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๔ จบ.
___________
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หัวขอประจําเรื่อง
๑. อาวสถบิณฑสิกขาบท
วาดวยฉันอาหารในโรงทาน
๒. คณโภชนสิกขาบท
วาดวยฉันเปนหมู
๓. ปรัมปรโภชนสิกขาบท
วาดวยฉันทีหลัง
๔. กาณมาตาสิกขาบท
วาดวยอุบาสิกากาณมาตา
๕. ปฐมปวารณาสิกขาบท
วาดวยหามภัตแลวฉันอีก
๖. ทุติยปวารณาสิกขาบท
วาดวยหามภัตแลวถูกแคนใหฉัน
๗. วิกาลโภชนสิกขาบท
วาดวยฉันอาหารในเวลาวิกาล
๘. สันนิธิการกสิกขาบท
วาดวยฉันอาหารทีท่ ําการสั่งสม
๙. ปณีตโภชนสิกขาบท
วาดวยขอโภชนะอันประณีต
๑๐. ทันตโปณสิกขาบท
วาดวยรับประเคนเวนน้ําและไมชําระฟน
___________
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ปาจิตตีย วรรคที่ ๕
๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระอานนท
[๕๒๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน
เขตพระนครเวสาลี. ครั้งนั้น กองขนมเครื่องขบฉันเกิดแกพระสงฆ จึงทานพระอานนทได
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจง
ใหขนมเปนทานแกพวกคนกินเดน. ทานพระอานนททลู รับสนองพระพุทธดํารัส แลวจัดคนกินเดน
ใหนั่งตามลําดับ แลวแจกขนมใหคนละชิน้ ไดแจกขนม ๒ ชิ้น สําคัญวาชิ้นเดียวแกปริพาชิกา
ผูหนึ่ง. พวกปริพาชิกาที่อยูใกลเคียง ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา พระสมณะนัน่ เปนคูรกั ของเธอ
หรือ? นางตอบวา ทานไมใชคูรักของฉัน ทานแจกให ๒ ชิ้น สําคัญวาชิ้นเดียว.
แมครั้งที่สอง ทานพระอานนทเมื่อแจกขนมใหคนละชิ้น ก็ไดแจกขนม ๒ ชิ้น สําคัญ
วาชิ้นเดียวแกปริพาชิกาคนนั้นแหละ พวกปริพาชิกาทีอ่ ยูใกลเคียง ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา
พระสมณะนั่นเปนคูรักของเธอหรือ? นางตอบวา ทานไมใชคูรักของฉัน ทานแจกให ๒ ชิ้น
สําคัญวาชิ้นเดียว.
แมครั้งที่สาม ทานพระอานนทเมื่อแจกขนมใหคนละชิ้น ไดแจกขนม ๒ ชิ้น
สําคัญวาชิ้นเดียวแกปริพาชิกาคนนั้นแหละ พวกปริพาชิกาที่อยูใกลเคียง ไดถามปริพาชิกาผูนั้นวา
พระสมณะนั่นเปนคูรักของเธอหรือ? นางตอบวา ทานไมใชคูรักของฉัน ทานแจกให ๒ ชิ้น
สําคัญวาชิ้นเดียว. พวกปริพาชิกาจึงลอเลียนกันวา คูรักหรือไมใชคูรัก.
อาชีวกอีกคนหนึ่ง ไดไปสูที่อังคาส. ภิกษุรูปหนึ่งคลุกขาวกับเนยใสเปนอันมากแลว
ไดใหขาวกอนใหญแกอาชีวกนั้น. เมื่อเขาไดถือขาวกอนนั้นไปแลว อาชีวกอีกคนหนึง่ ไดถาม
อาชีวกผูนั้นวา ทานไดกอนขาวมาจากไหน? อาชีวกนัน้ ตอบวา ไดมาจากที่อังคาสของสมณโคดมคหบดีโลนนั้น.
อุบาสกทั้งหลายไดยินสองอาชีวกนัน้ สนทนาปราศรัยกัน จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ครั้นถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา พระพุทธเจาขา เดียรถียพ วกนี้

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 471
เปนผูมุงติเตียนพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอ
อยาใหพระคุณเจาทั้งหลายใหของแกพวกเดียรถียดวยมือของตนเลย.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหอุบาสกเหลานั้นเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ
ราเริง ดวยธรรมีกถา. ครั้นอุบาสกเหลานั้นอันพระผูมีพระภาค ทรงชี้แจงใหเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณกลับ
ไปแลว.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงทําธรรมีกถาอันเหมาะสมแกเรื่องนัน้ อันสมควรแกเรือ่ งนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลาย แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจ
ประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความสําราญแหงสงฆ ๑ เพื่อขม
บุคคลผูเกอยาก ๑ เพื่ออยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนที่รัก ๑ เพื่อปองกันอาสวะอันจะบังเกิดใน
ปจจุบัน ๑ เพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไม
เลื่อมใส ๑ เพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ๑ เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑
เพื่อถือตามพระวินยั ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๙๐.๑. อนึ่ง ภิกษุใด ใหของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี แกอเจลกก็ดี แกปริพาชก
ก็ดี แกปริพาชิกาก็ดี ดวยมือของตน เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอานนท จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๒๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
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ที่ชื่อวา อเจลก ไดแกชีเปลือยคนใดคนหนึ่งทีจ่ ัดเขาในจําพวกนักบวช.
ที่ชื่อวา ปริพาชก ไดแกบุรุษคนใดคนหนึ่ง ที่จดั เขาในจําพวกนักบวช เวนภิกษุและ
สามเณร.
ที่ชื่อวา ปริพาชิกา ไดแก สตรีคนใดคนหนึ่งทีจ่ ัดเขาในจําพวกนักบวช เวนภิกษุณี
สิกขมานา และสามเณรี.
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือ เวนโภชนะ ๕ อยาง น้ําและไมชําระฟน นอกนั้นชื่อวาของ
เคี้ยว.
ที่ชื่อวา ของกิน ไดแก โภชนะ ๕ อยาง คือ ขาวสุก ขนมสด ขนมแหง ปลา
เนื้อ.
บทวา ให คือ ใหดว ยกายก็ดี ดวยของเนื่องดวยกายก็ดี ดวยโยนใหก็ดี ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๒๙] เดียรถีย ภิกษุสาํ คัญวาเดียรถีย ใหของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี ดวยมือของตน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
เดียรถีย ภิกษุสงสัย ใหของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี ดวยมือของตน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
เดียรถีย ภิกษุสําคัญวาไมใชเดียรถีย ใหของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี ดวยมือของตน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
ใหน้ําและไมชําระฟน ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชเดียรถีย ภิกษุสําคัญวาเดียรถีย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชเดียรถีย ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
ไมใชเดียรถีย ภิกษุสําคัญวาไมใชเดียรถีย ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๓๐] ภิกษุสั่งใหให ไมใหเอง ๑ วางให ๑ ใหของไลทาภายนอก ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
___________
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๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๕๓๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดกลาวชวนภิกษุผูเปน
สัทธิวิหาริกของพระพี่ชายวา มาเถิด อาวุโส เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกัน แลวสั่งไมให
เขาถวายอะไรแกเธอ ซ้ําสงกลับดวยบอกวา กลับเถิด อาวุโส การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเรา
กับคุณไมนําความสําราญมาให การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเราคนเดียว ยอมจะสําราญ ขณะนัน้
เปนเวลาใกลเที่ยงแลว ภิกษุนั้นไมสามารถเที่ยวหาบิณฑบาตฉันได แมจะไปฉันที่โรงฉันก็ไม
ทันกาล จําตองอดภัตตาหาร ครั้นเธอไปถึงอารามแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ทานอุปนันทศากยบุตร
กลาวชวนภิกษุวา มาเถิด อาวุโส เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกัน แลวไฉนจึงสั่งไมใหเขา
ถวายอะไรแกเธอ ซ้ํายังสงกลับอีกเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทศากยบุตรวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอชวน
ภิกษุวา มาเถิด อาวุโส เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกัน แลวสั่งไมใหเขาถวายอะไรแกเธอ
ซ้ํายังสงกลับอีก จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจา ทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอกลาวชวนภิกษุวา มาเถิด
อาวุโส เราจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตดวยกัน แลวไฉนจึงไดสั่งไมใหเขาถวายอะไรแกเธอ ซ้ํายัง
สงกลับอีกเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๙๑.๒. อนึ่ง ภิกษุใด กลาวตอภิกษุอยางนี้วา ทานจงมาเขาไปสูบานหรือ
สูนิคมเพื่อบิณฑบาตดวยกัน. เธอยังเขาใหถวายแลวก็ดี ไมใหถวายแลวก็ดี แกเธอ
แลวสงไปดวยคําวา ทานจงไปเถิด การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเรากับทาน ไมเปน
ผาสุกเลย การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเราคนเดียว ยอมเปนผาสุก ทําความหมาย
อยางนี้เทานัน้ แลใหเปนปจจัย หาใชอยางอืน่ ไม เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๓๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ทีช่ ื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
บทวา ตอภิกษุ หมายถึงภิกษุรูปอืน่ .
คําวา ทานจงมา ... สูบาน หรือสูนิคม ความวา บานก็ดี นิคมก็ดี เมืองก็ดี
ชื่อวาบานและนิคม.
บทวา ยังเขาใหถวายแลว ... แกเธอ คือ ใหเขาถวายขาวตม หรือขาวสวย ของเคีย้ ว
หรือของฉัน.
บทวา ไมใหถวายแลว คือ ไมใหเขาถวายอะไรๆ สักอยาง.
บทวา สงไป ความวา ปรารถนาจะกระซิกกระซี้ ปรารถนาจะเลน ปรารถนาจะนัง่ ใน
ที่ลับ ปรารถนาจะประพฤติอนาจารกับมาตุคาม พูดอยางนี้วา กลับไปเถิด อาวุโส การพูดก็ดี
การนั่งก็ดี ของเรากับทาน ไมเปนผาสุก การพูดก็ดี การนั่งก็ดี ของเราคนเดียว ยอมเปน
ผาสุก ดังนี้ ใหกลับ ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อเธอกําลังจะละอุปจารแหงการเห็น หรืออุปจาร
แหงการฟง ตองอาบัติทุกกฏ เมื่อละแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.
คําวา ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจัย หาใชอยางอืน่ ไม ความวา
ไมมีเหตุจําเปนอยางอื่นเพื่อจะสงไป.
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บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๓๓] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน สงกลับ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย สงกลับ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน สงกลับ ตองอาบัติปาจิตตีย.
จักกะทุกกฏ
ทําเปนโกรธ สงกลับ ตองอาบัติทุกกฏ.
สงอนุปสัมบันกลับ ตองอาบัติทุกกฏ.
ทําเปนโกรธ สงกลับ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๕๓๔] ภิกษุสงกลับไปดวยคิดวาเรา ๒ รูป รวมกันจักไมพอฉัน ๑ ภิกษุสงกลับไป
ดวยคิดวา รูปนั้นพบสิ่งของมีราคามากแลว จักยังความโลภใหเกิด ๑ ภิกษุสงกลับไปดวยคิดวา
รูปนั้นเห็นมาตุคามแลวจักยังความกําหนัดใหเกิด ๑ ภิกษุสงกลับไปดวยสั่งวา จงนําขาวตม
หรือขาวสวย ของเคี้ยวหรือของฉันไปใหแกภกิ ษุผูอาพาธ แกภกิ ษุผูตกคางอยู หรือแกภกิ ษุผูเฝา
วิหาร ๑ ภิกษุไมประสงคจะประพฤติอนาจาร แตเมื่อมีกจิ จําเปนจึงสงกลับไป ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
___________
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๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๕๓๕] โดยสมัยนัน้ พระภาคผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของ
สหายแลว สําเร็จการนั่งในเรือนนอนกับภรรยาของเขา จึงบุรุษสหายนัน้ เขาไปหาทานพระอุปนันทศากยบุตร ครัน้ แลวกราบไหวทานพระอุปนันทศากยบุตรแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เขานั่ง
เรียบรอยแลวบอกภรรยาวา จงถวายภิกษาแกพระคุณเจา จึงนางไดถวายภิกษาแกทานพระอุปนันทศากยบุตร บุรษุ นั้นไดเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นิมนตทานกลับเถิด ขอรับ เพราะ
ภิกษาขาพเจาก็ไดถวายแกพระคุณเจาแลว สตรีภรรยานั้นกําหนดรูในขณะนัน้ วา บุรษุ นี้อันราคะ
รบกวนแลว จึงเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นิมนตทานนั่งอยูก อ นเถิด เจาคะ อยาเพิ่งไป
แมครั้งที่สอง บุรุษนั้น ...
แมครั้งที่สาม บุรุษนั้นก็ไดเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นิมนตทานกลับเถิด
ขอรับ เพราะภิกษาขาพเจาก็ไดถวายแกพระคุณเจาแลว.
แมครั้งที่สาม หญิงนั้นก็ไดเรียนทานพระอุปนันทศากยบุตรวา นิมนตทานนั่งอยูกอนเถิด
เจาคะ อยาเพิ่งไป.
ทันใด บุรุษสามีเดินออกไปกลาวยกโทษตอภิกษุทั้งหลายวา ทานเจาขา พระคุณเจา
อุปนันทะนี้นั่งในหองนอนกับภรรยาของกระผม กระผมนิมนตใหทานกลับไป ก็ไมยอมกลับ
กระผมมีกิจมาก มีกรณียะมาก.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานอุปนันทศากยบุตรจึงไดสําเร็จการนั่งแทรกแซง ในตระกูลที่มีคน ๒ คนเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอสําเร็จการนั่ง
แทรกแซง ในตระกูลที่มีคน ๒ คน จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดสําเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคน ๒ คนเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๙๒.๓. อนึ่ง ภิกษุใด สําเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคน ๒ คน เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๓๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ตระกูลทีช่ ื่อวา มีคน ๒ คน คือ มีเฉพาะสตรี ๑ บุรุษ ๑ ทั้ง ๒ คนยังไมออกจากกัน
ทั้ง ๒ คนหาใชผูปราศจากราคะไม.
บทวา แทรกแซง คือ กีดขวาง.
บทวา สําเร็จการนั่ง ความวา ในเรือนใหญ ภิกษุนั่งละหัตถบาสแหงบานประตู
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ในเรือนเล็ก นั่งล้ําทามกลางหองเรือน ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๓๗] หองนอน ภิกษุสําคัญวาหองนอน สําเร็จการนั่งแทรกแซง ในตระกูลที่มีคน ๒ คน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
หองนอน ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคน ๒ คน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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หองนอน ภิกษุสําคัญวาไมใชหองนอน สําเร็จการนัง่ แทรกแซง ในตระกูลที่มีคน ๒ คน
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ไมใชหองนอน ภิกษุสําคัญวาหองนอน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชหองนอน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมใชหองนอน ภิกษุสําคัญวาไมใชหอ งนอน ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๓๘] ภิกษุนั่งในเรือนใหญ ไมลว งล้ําหัตถบาสแหงบานประตู ๑ ภิกษุนั่งในเรือนเล็ก
ไมเลยทามกลางหอง ๑ ภิกษุมีเพื่อนอยูด วย ๑ คนทั้ง ๒ ออกจากกันแลว ทั้ง ๒ ปราศจากราคะ
แลว ๑ ภิกษุนงั่ ในสถานที่อันมิใชหองนอน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
___________
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๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๕๓๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของสหายแลว
สําเร็จการนั่งในที่ลับ คือในอาสนะกําบังกับภรรยาของเขา จึงบุรุษสหายนั้น เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาอุปนันทะจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบังกับภรรยา
ของเราเลา.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ เขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดสาํ เร็จการนั่งในที่ลับ คือ
ในอาสนะกําบังกับมาตุคามเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอสําเร็จการนั่ง
ในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบังกับมาตุคาม จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ
คือในอาสนะกําบังกับมาตุคามเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๙๓.๔. อนึ่ง ภิกษุใด สําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบัง กับ
มาตุคาม เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๕๔๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตวดิรัจฉานตัวเมีย โดยที่สุดแมเด็กหญิงที่เกิดในวันนั้น ไมตอ งพูดถึงหญิงผูใหญ.
บทวา กับ คือ รวมกัน.
ที่ชื่อวา ในที่ลับ ไดแก ที่ลับตา ๑ ที่ลับหู ๑
ที่ชื่อวา ทีล่ ับตา ไดแก ทีซ่ ึ่งเมื่อภิกษุหรือมาตุคามขยิบตา ยักคิว้ หรือชะเงอศีรษะ
ไมมีใครสามารถจะแลเห็นได.
ที่ชื่อวา ทีล่ ับหู ไดแก ทีซ่ ึ่งไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําที่สนทนากันตามปกติได.
อาสนะทีช่ ื่อวา กําบัง คือ เปนอาสนะที่เขากําบังดวยฝา บานประตู ลําแพน มานบัง
ตนไม เสา หรือฉางขาว อยางใดอยางหนึ่ง.
คําวา สําเร็จการนั่ง ความวา เมื่อมาตุคามนั่งแลว ภิกษุนั่งใกล หรือนอนใกล
ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามนั่งใกล หรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทั้ง ๒ นั่งก็ดี ทั้ง ๒ นอนก็ดี ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๔๑] มาตุคาม ภิกษุสาํ คัญวามาตุคาม สําเร็จการนัง่ ในที่ลับ คือในอาสนะกําบัง
ตองอาบัติปาจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบัง ตองอาบัติปาจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม สําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบัง
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ติกะทุกกฏ
ภิกษุสําเร็จการนั่งในที่ลับ คือ ในอาสนะกําบังกับหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก
หรือสัตวดิรัจฉานตัวเมียมีกายดังมนุษย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๔๒] ภิกษุมีบุรษุ ผูรูเดียงสาคนใดคนหนึ่งอยูเปนเพื่อน ๑ ภิกษุยนื มิไดนั่ง ๑ ภิกษุ
มิไดมุงที่ลับ ๑ ภิกษุนั่งสงใจไปในอารมณอื่น ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
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๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๕๔๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไปสูเรือนของ
สหายแลว สําเร็จการนั่งในทีล่ ับกับภรรยาของเขาหนึ่งตอหนึ่ง จึงบุรุษสหายนัน้ เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาอุปนันทะจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับภรรยาของเราหนึ่งตอหนึ่งเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ บุรุษนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตาง
ก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับกับ
มาตุคาม หนึ่งตอหนึ่งเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอสําเร็จการนั่ง
ในที่ลับกับมาตุคามหนึ่งตอหนึ่ง จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดสําเร็จการนั่งในที่ลับ
กับมาตุคามหนึ่งตอหนึ่งเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๙๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด ผูเดียว สําเร็จการนั่งในที่ลับกับมาตุคามผูเดียว
เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๕๔๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย ไมใชหญิงยักษ ไมใชหญิงเปรต ไมใชสัตว
ดิรัจฉานตัวเมีย เปนหญิงที่รูเดียงสา สามารถทราบถอยคําที่เปนสุภาษิต และทุพภาษิต ที่ชั่ว
หยาบและไมชั่วหยาบ.
บทวา กับ คือ รวมกัน.
บทวา ผูเดียว ... ผูเดียว คือ มีภิกษุ ๑ มาตุคาม ๑
ที่ชื่อวา ทีล่ ับ ไดแก ที่ลบั ตา ๑ ที่ลับหู ๑
ที่ชื่อวา ทีล่ ับตา ไดแก สถานที่ซึ่งมีภิกษุหรือมาตุคาม ขยิบตา ยักคิว้ หรือชะเงอ
ศีรษะ ไมมีใครสามารถจะแลเห็นได.
ที่ชื่อวา ทีล่ ับหู ไดแก สถานที่ซึ่งไมมีใครสามารถจะไดยินถอยคําทีส่ นทนากันตาม
ปกติได.
คําวา สําเร็จการนั่ง ความวา เมื่อมาตุคามนั่งแลว ภิกษุนั่งใกลหรือนอนใกล ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
เมื่อภิกษุนั่งแลว มาตุคามนั่งใกลหรือนอนใกล ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทั้ง ๒ นั่งก็ดี ทั้ง ๒ นอนก็ดี ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๔๕] มาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม สําเร็จการนั่งในที่ลับ หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสงสัย สําเร็จการนั่งในที่ลับ หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม สําเร็จการนั่งในที่ลับ หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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ติกะทุกกฏ
ภิกษุสําเร็จการนั่งในที่ลับ กับหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก หรือสัตวดิรัจฉานตัวเมียมีกายดังมนุษย หนึ่งตอหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๔๖] ภิกษุมีบุรุษผูรูเดียงสาคนใดคนหนึ่ง อยูเ ปนเพื่อน ๑ ภิกษุยนื ไมไดนั่ง ๑
ภิกษุไมไดมุงที่ลับ ๑ ภิกษุนงั่ สงใจไปในอารมณอื่น ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
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๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๕๔๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร
อันเปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น ตระกูลอุปฏฐากของ
ทานพระอุปนันทศากยบุตร นิมนตทานฉันภัตตาหาร แมภิกษุเหลาอื่นเขาก็นิมนตดว ย เวลานัน้
เปนเวลากอนอาหาร ทานพระอุปนันทศากยบุตรยังกําลังเขาไปสูตระกูลทั้งหลายอยู จึงภิกษุเหลา
นั้นไดบอกทายกเหลานั้นวา ทานทั้งหลายจงถวายภัตตาหารเถิด พวกทายกกลาววา นิมนตรออยู
จนกวาพระคุณเจาอุปนันทะจะมา ขอรับ.
แมครั้งที่สอง ภิกษุเหลานั้นก็ไดบอกทายกเหลานั้นวา ทานทั้งหลายจงถวายภัตตาหาร
เถิด พวกทายกกลาววา นิมนตรออยูจนกวาพระคุณเจาอุปนันทะจะมา ขอรับ.
แมครั้งที่สาม ภิกษุเหลานั้นก็ไดบอกทายกเหลานั้นวา ทานทั้งหลายจงถวายภัตตาหาร
เถิด เวลากอนเที่ยงจะลวงเลยแลว ทายกออนวอนวา พวกกระผมตกแตงภัตตาหารก็เพราะเหตุ
แหงพระคุณเจาอุปนันทะ นิมนตรออยูจนกวาพระคุณเจาอุปนันทะจะมา ขอรับ.
คราวนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดเขาไปสูตระกูลทั้งหลายกอนเวลาฉัน มาถึงเวลา
บาย ภิกษุทั้งหลายไมไดฉันตามประสงค บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ทานพระอุปนันทศากยบุตรรับนิมนตเขาแลว มีภัตตาหารอยูแลว ไฉนจึงไดถึงความ
เปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายกอนเวลาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอรับนิมนตเขา
แลว มีภัตตาหารอยูแลว ถึงความเปนผูเทีย่ วไปในตระกูลทั้งหลายกอนเวลาฉัน จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอรับนิมนตเขาแลว มี
ภัตตาหารอยูแลว ไฉนจึงไดถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายกอนฉันเลา การกระทําของ
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เธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๙๕. ๖. ก. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว มีภัตอยูแ ลว ถึงความเปนผู
เที่ยวไป ในตระกูลทั้งหลายกอนฉัน เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
___________
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร (ตอ)
[๕๔๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ตระกูลอุปฏ ฐากของทานพระอุปนันทศากยบุตรไดสงของ
เคี้ยวไปถวายแกสงฆ สั่งวา ตองมอบใหพระคุณเจาอุปนันทะถวายแกสงฆ แตเวลานั้นทานพระ
อุปนันทศากยบุตรกําลังเขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน เมื่อชาวบานเหลานัน้ ไปถึงอารามแลวถามภิกษุ
ทั้งหลายวา พระคุณเจาอุปนันทะไปไหน เจาขา?
ภิกษุทั้งหลายตอบวา ทานพระอุปนันทศากยบุตรนัน้ เขาไปบิณฑบาตยังหมูบานแลวจะ.
ชาวบานสั่งวา ทานขอรับ ของเคี้ยวนีต้ องมอบใหพระคุณเจาอุปนันทะถวายแกสงฆ.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาครับสั่งวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงรับประเคนแลวเก็บไวจนกวาอุปนันทะจะกลับมา.
สวนทานพระอุปนันทศากยบุตรไดคดิ วา การถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย
กอนเวลาฉัน พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงเขาไปยังตระกูลทั้งหลายหลังเวลาฉันแลว บายจึง
กลับ ของเคี้ยวไดถูกสงคืนกลับไป.
บรรดาภิกษุที่มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนทานพระอุปนันทศากยบุตร จึงไดถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายหลังเวลาฉันเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค ...
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ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุปนันทะวา ดูกรอุปนันทะ ขาววา เธอถึงความ
เปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลายหลังเวลาฉัน จริงหรือ?
ทานพระอุปนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดถึงความเปนผูเที่ยว
ไปในตระกูลทั้งหลายหลังเวลาฉันเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๑
๙๕. ๖. ข. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว มีภัตอยูแ ลว ถึงความเปนผู
เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
ทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวถวายจีวร
[๕๔๙] โดยสมัยตอมา ถึงคราวถวายจีวรกัน ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมเขาไปสู
ตระกูล จีวรจึงเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวที่ถวายจีวร เราอนุญาตใหเขาไปสูต ระกูลได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๒
๙๕. ๖. ค. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว มีภัตอยูแ ลว ถึงความเปนผูเที่ยว
ไปในตระกูลทั้งหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.
นี้สมัยในเรื่องนั้น คือ คราวที่ถวายจีวร นีส้ มัยในเรื่องนัน้ .
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวถวายจีวร จบ.
ทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวทําจีวร
[๕๕๐] โดยสมัยตอมาอีก ภิกษุทั้งหลายทําจีวรกันอยู ตองการเข็มบาง ดายบาง
มีดบาง. ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมเขาไปสูตระกูล จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวที่ทําจีวร เราอนุญาตใหเขาไปสูตระกูลได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๓
๙๕. ๖. ฆ. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว มีภัตรอยูแลว ถึงความเปนผู
เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย เปนปาจิตตีย.
นี้สมัยในเรื่องนั้น คือ คราวที่ถวายจีวร คราวที่ทําจีวร นีส้ มัยในเรื่องนัน้ .
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหเขาสูตระกูลในคราวทําจีวร จบ.
ทรงอนุญาตใหบอกลากอนเขาสูต ระกูล
[๕๕๑] โดยสมัยตอจากนั้นมา ภิกษุทั้งหลายอาพาธ และมีความตองการเภสัช ภิกษุ
ทั้งหลายพากันรังเกียจไมเขาไปสูตระกูล จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหบอกลาภิกษุซึ่งมีอยูแลวเขาไปสูตระกูลได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๔
๙๕. ๖. ง. อนึ่ง ภิกษุใด รับนิมนตแลว มีภัตรอยูแลวไมบอกลาภิกษุซึ่งมี
อยู ถึงความเปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแต
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สมัย เปนปาจิตตีย. นี้สมัยในเรื่องนั้น คือ คราวที่ถวายจีวร คราวที่ทําจีวร, นี้สมัย
ในเรื่องนั้น.
เรื่องทรงอนุญาตใหบอกลากอนเขาสูตระกูล จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๕๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ทีช่ ื่อวา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รับนิมนตแลว คือ รับนิมนตฉันโภชนะ ๕ อยางใดอยางหนึ่ง.
ที่ชื่อวา มีภัตรอยูแลว คือ มีอาหารที่รับนิมนตเขาไวแลว.
ภิกษุที่ชื่อวา ซึ่งมีอยู คือ อาจที่จะบอกลากอนเขาไป.
ภิกษุที่ชื่อวา ซึ่งไมมีอยู คือ ไมอาจที่จะบอกลากอนเขาไป.
ที่ชื่อวา กอนฉัน คือ ภิกษุยังไมไดฉันอาหารที่รับนิมนตเขาไว.
ที่ชื่อวา ทีหลังฉัน คือ ภิกษุฉันอาหารที่รับนิมนตเขาไวแลวโดยที่สดุ แมดว ยปลาย
หญาคา.
ที่ชื่อวา ตระกูล ไดแกตระกูล ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ ตระกูล
แพศย ตระกูลศูทร.
คําวา ถึงความเปนผูเทีย่ วไปในตระกูลทั้งหลาย นั้น ความวา ภิกษุกาวลงสู
อุปจารเรือนของผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ. กาวเทาที่ ๑ ลวงธรณีประตู ตองอาบัติทุกกฏ. กาวเทา
ที่ ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกเวนแตมสี มัย.
ที่ชื่อวา คราวที่ถวายจีวร คือ เมื่อยังไมไดกรานกฐิน ๑ เดือน ทายฤดูฝน เมื่อ
กรานกฐินแลว ๕ เดือน
ที่ชื่อวา คราวที่ทําจีวร คือ เมื่อคราวกําลังทําจีวรกันอยู.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๕๓] รับนิมนตแลว ภิกษุสําคัญวารับนิมนตแลว ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู ถึงความ
เปนผูเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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รับนิมนตแลว ภิกษุสงสัย ไมบอกภิกษุซึ่งมีอยู ถึงความเปนผูเทีย่ วไปในตระกูลทั้ง
หลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
รับนิมนตแลว ภิกษุสําคัญวามิไดรับนิมนต ไมบอกลาภิกษุซึ่งมีอยู ถึงความเปนผู
เที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย กอนฉันก็ดี ทีหลังฉันก็ดี เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ไมไดรับนิมนต ภิกษุสาํ คัญวารับนิมนตแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมไดรับนิมนต ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไมไดรับนิมนต ภิกษุสาํ คัญวาไมไดรบั นิมนต ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๕๔] ภิกษุฉนั ในสมัย ๑ ภิกษุบอกลาภิกษุซึ่งมีอยูแลวจึงเขาไป ๑ ไมไดบอกลาภิกษุ
ซึ่งไมมีอยู แลวเขาไป ๑ เดินทางผานเรือนผูอื่น ๑ เดินทางผานอุปจารเรือน ๑ ไปอารามอื่น
๑ ไปสูสํานักภิกษุณี ๑ ไปสูสํานักเดียรถีย ๑ ไปโรงฉัน ๑ ไปเรือนที่เขานิมนตฉัน ๑
ไปเพราะมีอันตราย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
___________
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๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องมหานามศากยะ
[๕๕๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร
กบิลพัสดุ สักกชนบท ครั้งนั้น มหานามศากยะมีเภสัชมากมาย จึงเขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอสงฆ
ดวยปจจัยเภสัชตลอด ๔ เดือน พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีๆ มหานาม ถาเชนนั้น เธอจงปวารณาตอสงฆดวยปจจัยเภสัช
ตลอด ๔ เดือนเถิด.
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับปวารณา ไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหยินดีการปวารณาดวยปจจัย ๔ ตลอด
๔ เดือน.
ก็สมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายขอปจจัยเภสัชตอมหานามศากยะเพียงเล็กนอยเทานั้น ปจจัย
เภสัชของมหานามศากยะ จึงยังคงมากมายอยูตามเดิมนัน่ แหละ
แมครั้งที่สอง มหานามศากยะก็เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอสงฆดวยปจจัยเภสัชตออีก
๔ เดือน พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีๆ มหานาม ถาเชนนั้น เธอจงปวารณาตอสงฆดวยปจจัย
เภสัชตออีก ๔ เดือนเถิด.
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับปวารณา ไดกราบทูลเหตุนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาค
ทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหยนิ ดีการปวารณาตออีกได.
ก็สมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายขอปจจัยเภสัชตอมหานามศากยะเพียงเล็กนอยเทานั้น,
ปจจัยเภสัชของมหานามศากยะจึงยังคงมากมายอยูต ามเดิมนั่นแหละ

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 493
แมครั้งที่สาม มหานามศากยะก็เขาเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ไดกราบทูลวา ขาพระพุทธเจาประสงคจะปวารณาตอสงฆดวยปจจัยเภสัชตลอด
ชีวิต พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีๆ มหานาม ถาเชนนั้น เธอจงปวารณาตอสงฆดวยปจจัย
เภสัชตลอดชีวติ เถิด.
ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไมรับปวารณาไดกราบทูลเหตุนนั้ แดพระผูมีพระภาค พระผูม ีพระภาค
ทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหยนิ ดี แมซึ่งการปวารณาเปนนิตย.
[๕๕๖] ครั้นสมัยตอมา พระฉัพพัคคียน ุงหมผาไมเรียบรอย ไมสมบูรณดวยมรรยาท
ถูกมหานามศากยะกลาวตําหนิวา ทําไมทานทั้งหลายจึงนุงหมผาไมเรียบรอย ไมสมบูรณดวย
มรรยาท, ธรรมเนียมบรรพชิตตองนุงหมผาใหเรียบรอย ตองสมบูรณดวยมรรยาท มิใชหรือ?
พระฉัพพัคคียผ ูกใจเจ็บในมหานามศากยะ ครั้นแลวไดปรึกษากันวา ดวยอุบายวิธีไหนหนอ?
เราจึงจะทํามหานามศากยะใหไดรับความอัปยศ แลวปรึกษากันตอไปวา อาวุโสทั้งหลาย มหานามศากยะไดปวารณาไวตอสงฆดวยปจจัยเภสัช พวกเราพากันไปขอเนยใสตอมหานามศากยะเถิด
แลวเขาไปหามหานามศากยะกลาวคํานีว้ า อาตมภาพทั้งหลายตองการเนยใส ๑ ทะนาน.
มหานามศากยะขอรองวา วันนี้ขอพระคุณเจาไดโปรดคอยกอน คนทั้งหลายยังไปคอก
นําเนยใสมา พระคุณเจาทั้งหลายจักไดรับทันกาล.
แมครั้งที่สอง ...
แมครั้งที่สาม พระฉัพพัคคียก็ไดกลาววา อาตมภาพทั้งหลายตองการเนยใส ๑ ทะนาน.
มหานามศากยะรับสั่งวา วันนี้ขอพระคุณเจาทั้งหลาย ไดโปรดรอกอน คนทั้งหลาย
ยังไปคอกนําเนยใสมา พระคุณเจาจักไดรบั ทันกาล พระฉัพพัคคียตอวา จะมีประโยชนอะไรดวย
เนยใสที่ทานไมประสงคจะถวาย แตไดปวารณาไว เพราะทานปวารณาไวแลวไมถวาย.
จึงมหานามศากยะ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ก็เมื่อฉันขอรองพระคุณเจาวา วันนี้
ขอพระคุณเจาทั้งหลายไดโปรดคอยกอน ดังนี้ ไฉน พระคุณเจาจึงรอไมไดเลา?
ภิกษุทั้งหลาย ไดยนิ มหานามศากยะ เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปน
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พระฉัพพัคคียอันมหานามศากยะ ขอรองวา
วันนี้ ขอพระคุณเจาทั้งหลายไดโปรดคอยอยูกอน ดังนี้ ไฉนจึงคอยไมไดเลา? แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
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ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกเธออัน
มหานามศากยะพูดขอรองวา วันนี้ขอพระคุณเจาทั้งหลายไดโปรดคอยกอน ดังนี้ แลวไมคอย
จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย พวกเธออันมหานามศากยะ
พูดขอรองเชนนั้นแลว ไฉนจึงคอยอยูไมไดเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๙๖. ๗. ภิกษุมิใชผูอาพาธ พึงยินดีปวารณาดวยปจจัยเพียงสี่เดือน เวนไว
แตปวารณาอีก เวนไวแตปวารณาเปนนิตย ถาเธอยินดียิ่งกวานัน้ เปนปาจิตตีย.
เรื่องมหานามศากยะ จบ.
___________
สิกขาบทวิภังค
[๕๕๗] คําวา ภิกษุมิใชผูอาพาธ พึงยินดีปวารณาดวยปจจัยเพียงสี่เดือน นั้น
ความวาพึงยินดีปวารณาเฉพาะปจจัยของภิกษุไข แมเขาปวารณาอีกก็พึงยินดีวา เราจักขอชั่วเวลา
ที่ยังอาพาธอยู แมเขาปวารณาเปนนิตย ก็พงึ ยินดีวา เราจักขอชั่วเวลาที่ยังอาพาธอยู.
[๕๕๘] บทวา ถาเธอยินดียิ่งกวานั้น ความวา การปวารณากําหนดเภสัชแตไม
กําหนดกาลก็มี กําหนดกาลแตไมกําหนดเภสัชก็มี กําหนดทั้งเภสัชและกาลก็มี ไมกาํ หนด
เภสัชไมกําหนดกาลก็มี.
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ที่ชื่อวา กําหนดเภสัช คือ เขากําหนดเภสัชไววา ขาพเจาขอปวารณาดวยเภสัช
ประมาณเทานี.้
ที่ชื่อวา กําหนดกาล คือ เขากําหนดกาลไววา ขาพเจาขอปวารณาในระยะกาลเทานี้.
ที่ชื่อวา กําหนดทั้งเภสัชและกาล นั้น คือ เขากําหนดเภสัชและกาลไววา ขาพเจา
ขอปวารณาดวยเภสัชมีประมาณเทานี้ ในระยะกาลเพียงเทานี้.
ที่ชื่อวา ไมกําหนดเภสัชไมกําหนดกาล นั้น คือ เขาไมไดกําหนดเภสัชและกาล
ไววา ขาพเจาขอปวารณาดวยเภสัชมีประมาณเทานี้ ในระยะกาลเพียงเทานี้.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๕๙] ในการกําหนดเภสัช ภิกษุขอเภสัชอยางอื่นนอกจากเภสัชที่เขาปวารณา ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
ในการกําหนดกาล ภิกษุขอในกาลอื่นนอกจากกาลทีเ่ ขาปวารณา ตองอาบัติปาจิตตีย.
ในการกําหนดทั้งเภสัชกําหนดทั้งกาล ภิกษุขอเภสัชอยางอื่นนอกจากเภสัชที่เขาปวารณา
และในกาลอื่นนอกจากกาลทีเ่ ขาปวารณา ตองอาบัติปาจิตตีย.
ไมตองอาบัติ
ในการไมกําหนดเภสัช ไมกําหนดกาล ... ไมตองอาบัติ.
ปญจกะปาจิตตีย
[๕๖๐] ในเมื่อตองการใชของที่มิใชเภสัช ภิกษุขอเภสัช, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ในเมื่อตองการใชเภสัชอยางอื่น ขอเภสัชอีกอยาง ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยิ่งกวานัน้ ภิกษุสําคัญวายิ่งกวานั้น ขอเภสัช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยิ่งกวานัน้ ภิกษุยังแคลงอยู ขอเภสัช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยิ่งกวานัน้ ภิกษุสําคัญวาไมยิ่งกวานัน้ ขอเภสัช ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ไมยิ่งกวานั้น ภิกษุสําคัญวายิ่งกวานัน้ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมยิ่งกวานั้น ภิกษุยังแคลงอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมยิ่งกวานั้น ภิกษุสําคัญวาไมยิ่งกวานั้น ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๖๑] ภิกษุผูขอเภสัชตามที่เขาปวารณาไว ๑ ขอในระยะกาลตามที่เขาปวารณาไว ๑
บอกขอวา ทานปวารณาพวกขาพเจาดวยเภสัชเหลานี้ แตพวกขาพเจาตองการเภสัชชนิดนี้และ
ชนิดนี้ ๑ บอกขอวา ระยะกาลที่ทานไดปวารณาไวไดผานพนไปแลว แตขาพเจายังตองการเภสัช ๑
ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพื่อประโยชนแกภิกษุรูปอืน่ ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
___________
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๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๕๖๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงยกกองทัพออก
พระฉัพพัคคียไ ดไปดูกองทัพที่ยกออกแลว พระเจาปเสนทิโกศลไดทอดพระเนตรเห็นพระฉัพพัคคียกําลังเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวรับสั่งใหนมิ นตมาตรัสถามวา พระคุณเจาทั้งหลาย
มาเพื่อประสงคอะไร เจาขา?
พระฉัพพัคคียถวายพระพรวา พวกอาตมภาพประสงคจะเฝามหาบพิตร.
พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งวา จะไดประโยชนอะไรดวยการดูดิฉันผูเ พลิดเพลินในการรบ
พระคุณเจาควรเฝาพระผูมีพระภาคมิใชหรือ?
ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร
จึงไดพากันมาดูกองทัพซึ่งยกออกแลวเลา? ไมใชลาภของพวกเรา แมพวกเราที่พากันมาใน
กองทัพ เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรภรรยาก็ไดไมดแี ลว,
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ประชาชนเหลานั้น พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจ ึงไดไปดูกองทัพ
ที่ยกออกไปเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอไปดู
กองทัพซึ่งยกออกแลว จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดไปดู
กองทัพซึ่งยกออกไปเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๙๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด ไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแลว เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๕๖๓] ก็โดยสมัยนัน้ แล ลุงของภิกษุรูปหนึ่งปวยอยูในกองทัพ เขาสงทูตไปในสํานัก
ภิกษุนั้นวา ลุงกําลังปวยอยูในกองทัพ ขอพระคุณเจาจงมา ลุงตองการใหพระคุณเจามา จึงภิกษุ
นั้นดําริวา พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลายไววา ภิกษุไมพึงไปเพื่อจะดูเสนา
อันยกออกแลว ก็นี่ลุงของเราปวยอยูในกองทัพ เราจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ แลวแจงความนั้น
แกภกิ ษุทั้งหลายๆ กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหไปในกองทัพไดเมื่อจําเปน
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหไปในกองทัพได
เพราะปจจัยเห็นปานนั้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๙๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด ไปเพื่อจะดูเสนาอันยกออกแลว เวนไวแตปจ จัยมี
อยางนั้นเปนรูป เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๕๖๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา อันยกออกแลว ไดแก กองทัพซึ่งยกออกจากหมูบานแลว ยังพักอยูห รือ
เคลื่อนขบวนตอไปแลว.
ที่ชื่อวา เสนา ไดแกกองทัพชาง กองทัพมา กองทัพรถ กองพลเดินเทา
ชาง ๑ เชือก มีทหารประจํา ๑๒ คน มา ๑ มา มีทหารประจํา ๓ คน รถ ๑ คัน
มีทหารประจํา ๔ คน, กองพลเดินเทามีทหารถือปน ๔ คน.
ภิกษุไปเพื่อจะดู ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุยืนอยูในทีใ่ ดมองเห็น ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
ภิกษุละทัศนูปจารแลว ยังมองดูอยูอกี ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา เวนไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป คือ ยกเหตุจําเปนเสีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๖๕] กองทัพยกออกไปแลว ภิกษุสาํ คัญวายกออกไปแลว ไปเพือ่ จะดูเวนไวแตปจจัย
เห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
กองทัพยกออกไปแลว ภิกษุยังแคลงอยู ไปเพื่อจะดู เวนไวแตปจ จัยเห็นปานนั้น
ตองอาบัติปาจิตตีย.
กองทัพยกออกไปแลว ภิกษุสําคัญวายังไมไดยกออกไป ไปเพื่อจะดู เวนไวแตปจ จัย
เห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
ปญจกะทุกกฏ
ไปเพื่อจะดูกองทัพแตละกอง, ตองอาบัติทุกกฏ.
ยืนดูอยูในที่ใดมองเห็นได ตองอาบัติทุกกฏ.
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ละทัศนูปจารแลวยังมองดูอยูอีก ตองอาบัติทุกกฏ.
กองทัพยังไมไดยกออกไป ภิกษุสําคัญวายกออกไปแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กองทัพยังไมไดยกออกไป ภิกษุยังแคลงอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
กองทัพยังไมไดยกออกไป ภิกษุสําคัญวายังไมไดยกออกไป ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๖๖] ภิกษุอยูใ นอารามมองเห็น ๑ กองทัพยกผานมายังสถานที่ภกิ ษุยนื นั่ง หรือ
นอน เธอมองเห็น ๑, ภิกษุเดินสวนทางไปพบเขา ๑ มีเหตุจําเปน ๑ มีอนั ตราย ๑ ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
___________
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๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๕๖๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียมีกิจจําเปนเดินผานกองทัพไป
แลวแรมคืนอยูในกองทัพเกิน ๓ ราตรี. ประชาชนพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรจึงไดพักแรมอยูในกองทัพเลา? มิใชลาภของพวกเรา แมพวก
ที่มาอยูในกองทัพ เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหงบุตรภรรยาก็ไดไมดีแลว.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ประชาชนเหลานั้น เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่เปน
ผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจ ึงไดพักแรมอยูในกองทัพ
เกิน ๓ ราตรีเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอพักแรม
อยูในกองทัพเกิน ๓ ราตรี จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงได
พักแรมอยูใ นกองทัพเกิน ๓ ราตรีเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๙๘. ๙. อนึ่ง ปจจัยบางอยางเพื่อจะไปสูเสนา มีแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้น
พึงอยูไดในเสนาเพียง ๒-๓ คืน ถาอยูยิ่งกวานั้น เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๕๖๘] คําวา อนึ่ง ปจจัยบางอยางเพื่อจะไปสูเสนา มีแกภกิ ษุนั้น คือ มีเหตุ
ไดแกมกี ิจจําเปน.
คําวา ภิกษุนั้นพึงอยูไดในเสนาเพียง ๒-๓ คืน คือ พึงอยูได ๒-๓ คืน.
คําวา ถาอยูยิ่งกวานัน้ ความวา เมื่ออาทิตยอัสดงคในวันที่ ๔ แลวภิกษุยังอยูใ น
กองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๖๙] เกิน ๓ คืน ภิกษุสําคัญวาเกิน อยูในกองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เกิน ๓ คืน ภิกษุยังแคลงอยู อยูในกองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เกิน ๓ คืน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง อยูใ นกองทัพ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ยังไมถึง ๓ คืน ภิกษุสําคัญวาเกิน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ยังไมถึง ๓ คืน ภิกษุยังแคลงอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ยังไมถึง ๓ คืน ภิกษุสําคัญวายังไมถึง ... ไมตองอาบัติ
อนาปตติวาร
[๕๗๐] ภิกษุอยู ๒-๓ คืน ๑ ภิกษุอยูไมถึง ๒-๓ คืน ๑ ภิกษุอยู ๒ คืนแลว
ออกไปกอนอรุณของคืนที่ ๓ ขึ้นมา กลับอยูใหม ๑ ภิกษุอาพาธพักแรมอยู ๑ ภิกษุอยูดวยกิจ
ธุระของภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุตกอยูในกองทัพที่ถูกขาศึกลอมไว ๑ ภิกษุมีเหตุบางอยางขัดขวาง
ไว ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
___________________
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๕. อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๕๗๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียกําลังอยูใ นกองทัพ ๒-๓ คืน
ไปสูสนามรบบาง ไปสูที่พักพลบาง ไปสูที่จัดขบวนทัพบาง ไปดูกองทัพที่จัดเปนขบวนแลวบาง.
พระฉัพพัคคียร ูปหนึ่งไปสูสนามรบแลวถูกยิงดวยลูกปน. คนทั้งหลายจึงลอเธอวา พระคุณเจาได
รบเกงมาแลวกระมัง, พระคุณเจาไดคะแนนเทาไร. เธอถูกเขาลอไดเกอเขินแลว, ชาวบานจึง
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงไดมาถึงสนามรบ เพื่อจะ
ดูเขาเลา? มิใชลาภของพวกเรา, แมพวกเราที่มาสนามรบ เพราะเหตุแหงอาชีพ เพราะเหตุแหง
บุตรภรรยา ก็ไดไมดีแลว.
ภิกษุทั้งหลายไดยนิ เขาเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพง
โทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดไปถึงสนามรบเพื่อจะดูเขาเลา? แลวกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอไปถึง
สนามรบเพื่อดูเขา จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมษบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดถึง
สนามรบเพื่อดูเขาเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๙๙. ๑๐. ถาภิกษุอยูในเสนา ๒-๓ คืน ไปสูสนามรบก็ดี ไปสูที่พักพลก็ดี
ไปสูที่จัดขบวนทัพก็ดี ไปดูกองทัพที่จัดเปนขบวนแลวก็ด,ี เปนปาจิตตีย
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๗๒] คําวา ถาภิกษุอยูในเสนา ๒-๓ คืน นั้น คือ พักแรมอยู ๒-๓ คืน.
ที่ชื่อวา สนามรบ ไดแก สถานที่มีการรบพุง ซึ่งยังปรากฏอยู.
ที่ชื่อวา ทีพ่ ักพล ไดแกสถานที่พักกองชางมีประมาณเทานี,้ กองมามีประมาณเทานี้,
กองรถมีประมาณเทานี,้ กองพลเดินเทามีประมาณเทานี,้
ที่ชื่อวา ทีจ่ ัดขบวนทัพ ไดแกสถานที่เขาจัดวา กองชางจงอยูทางนี,้ กองมาจงอยูทางนี้,
กองรถจงอยูทางนี้, กองพลเดินเทาจงอยูทางนี้,
ที่ชื่อวา กองทัพที่จัดเปนขบวนแลว ไดแก กองทัพชาง ๑ กองทัพมา ๑ กองทัพรถ ๑
กองพลเดินเทา ๑.
กองทัพชางอยางต่ํามี ๓ เชือก, กองทัพมาอยางต่ํามี ๓ มา, กองทัพรถอยางต่ํามี ๓ คัน,
กองพลเทาอยางต่ํามีทหารถือปน ๔ คน.
บทภาชนีย
[๕๗๓] ภิกษุไปเพื่อจะดู, ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุยืนอยูในสถานที่เชนไรมองเห็น, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุละทัศนูปจารแลว ยังมองดูอยูอกี , ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุไปเพื่อจะดูกองทัพแตละกอง, ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุยนื ดูอยูในทีใ่ ดมองเห็น, ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุละทัศนูปจารแลวยังมองดูอีก, ตองอาบัติทุกกฏ.
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อนาปตติวาร
[๕๗๔] ภิกษุอยูในอารามมองเห็น ๑, การรบพุงผานมายังสถานที่ภกิ ษุยนื นั่ง หรือนอน
เธอมองเห็น ๑, ภิกษุเดินสวนทางไปพบเขา ๑, ภิกษุมีกิจจําเปนเดินไปพบเขา ๑, มีอันตราย ๑,
ภิกษุวิกลจริต ๑, ภิกษุอาทิกมั มิกะ ๑, ไมตอ งอาบัติแล.
อเจลกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๕ จบ.
__________________
หัวขอประจําเรื่อง
๑. อเจลกสิกขาบท วาดวยแจกขนมแกนกั บวช
๒. อุยโยชนสิกขาบท วาดวยบอกใหกลับ
๓. สโภชนสิกขาบท วาดวยนั่งแทรกแซง
๔. ปฐมานิยตสิกขาบท วาดวยนั่งในที่กําบัง
๕. ทุติยานิยตสิกขาบท วาดวยนั่งในที่ลับ
๖. จาริตตสิกขาบท วาดวยรับนิมนตแลวไปฉันที่อื่น
๗. มหานามสิกขาบท วาดวยปวารณาดวยปจจัย
๘. อุยยุตตสิกขาบท วาดวยไปดูกองทัพ
๙. เสนาวาสสิกขาบท วาดวยอยูในกองทัพ
๑๐. อุยโยธิกสิกขาบท วาดวยไปสูส นามรบ
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ปาจิตตีย วรรคที่ ๖
๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระสาคตะ
[๕๗๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาเสด็จจาริกในเจติยชนบทไดดําเนินทรง
ไปทางตําบลบานรั้วงาม คนเลี้ยงโค คนเลี้ยงปศุสัตว คนชาวนา คนเดินทาง ไดแลเห็น
พระผูมีพระภาคกําลังทรงดําเนินมาแตไกลเที่ยว. ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอพระองคอยาไดเสด็จไปยังทามะมวงเลย พระพุทธเจาขา, เพราะที่ทามะมวงมีนาคอาศัยอยูในอาศรม
ชฏิล เปนสัตวมีฤทธิ์เปนอสรพิษราย มันจะไดไมทํารายพระองค พระพุทธเจาขา.
เมื่อเขากราบทูลเรื่องนั้นแลว พระองคไดทรงดุษณี,
แมครั้งที่สองแล ... แมครั้งที่สามแล ...
ครั้นพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับ ถึงตําบลบานรั้วงามแลว ทราบวา พระองค
ประทับอยู ณ ตําบลบานรั้วงามนั้น.
ครั้งนั้นแล ทานพระสาคตะเดินผานไปทางทามะมวง อาศรมชฎิล. ครั้นถึงแลวไดเขา
ไปยังโรงบูชาไฟ ปูหญาเครือ่ งลาด นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา. นาคนั้น
พอแลเห็นทานพระสาคตะเดินผานเขามา ไดเปนสัตวดุรา ยขุนเครือง, จึงบังหวนควันขึ้นในทันใด.
แมทานพระสาคตะก็บังหวนควันขึ้น. มันทนความลบหลูไมได จึงพนไฟสูในทันที. แมทาน
พระสาคตะก็เขาเตโชธาตุกสิณสมาบัติ บันดาลไฟตานทานไว. ครั้นทานครอบงําไฟของนาคนั้น
ดวยเตโชสิณแลว เดินผานไปทางตําบลบานรั้วงาม.
สวนพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลบานรั้วงาม ตามพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จ
หลีกไปสูจาริกทางพระนครโกสัมพี. พวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพีไดทราบขาววา พระคุณเจา
สาคตะไดตอสูกับนาคผูอยู ณ ตําบลทามะมวง. พอดีพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกโดยลําดับถึง
พระนครโกสัมพี. จึงพวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพีพากันรับเสด็จพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทานพระสาคตะ กราบไหวแลวยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง, แลวถามทานวา ทานขอรับ
อะไรเปนของหายากและเปนของชอบของพระคุณเจา พวกกระผมจะจัดของอะไรถวายดี?
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เมื่อเขาถามอยางนั้นแลว, พระฉัพพัคคียไดกลาวตอบคํานี้กะพวกอุบาสกวา มี ทาน
ทั้งหลาย สุราใสสีแดงดังเทานกพิราบ เปนของหายาก ทั้งเปนของชอบของพวกพระ ทานทั้งหลาย
จงแตงสุรานั้นถวายเถิด.
ครั้งนั้น พวกอุบาสกชาวพระนครโกสัมพี ไดจัดเตรียมสุราใสสีแดงดังเทานกพิราบไว
ทุกๆ ครัวเรือน, พอเห็นทานพระสาคตะเดินมาบิณฑบาต จึงตางพากันกลาวเชื้อเชิญวา นิมนต
พระคุณเจาสาคตะดื่มสุราใสสีแดงดังเทานกพิราบเจาขา, นิมนตพระคุณเจาสาคตะดื่มสุราใสสีแดง
ดังเทานกพิราบ เจาขา.
ครั้งนั้น ทานพระสาคตะไดดื่มสุราใสสีแดงดังเทาดังนกพิราบทุกๆ ครัวเรือนแลว เมื่อจะ
เดินออกจากเมือง, ไดลมกลิ้งอยูที่ประตูเมือง.
พอดีพระผูมีพระภาคเสด็จออกจากเมืองพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก, ไดทอดพระเนตร
เห็นทานพระสาคตะลมกลิ้งอยูที่ประตูเมือง, จึงรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
พวกเธอจงชวยกันหามสาคตะไป.
ภิกษุเหลานั้นรับสนองพระพุทธดํารัสแลว หามทานพระสาคตะไปสูอารามใหนอนหัน
ศีรษะไปทางพระผูมีพระภาค. แตทานพระสาคตะไดพลิกกลับนอนผันแปรเทาทั้งสองไปทาง
พระผูมีพระภาค.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาคตะมีความ
เคารพ มีความยําเกรงในตถาคตมิใชหรือ?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เปนดังรับสั่ง พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เออก็บัดนี้ สาคตะมีความเคารพ มีความยําเกรงในตถาคตอยูหรือ?
ภิ. ขอนั้นไมมีเลย พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สาคตะไดตอสูกบั นาคอยูที่ตําบลทามะมวงมิใชหรือ?
ภิ. ใช พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เดีย๋ วนี้สาคตะสามารถจะตอสูแมกับงูน้ําไดหรือ?
ภิ. ไมได พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้าํ ที่ดื่มเขาไปแลวถึงวิสัญญีภาพนั้นควรดื่มหรือไม?
ภิ. ไมควรดื่ม พระพุทธเจาขา.
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ภ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทําของสาคตะไมเหมาะ ไมสม ไมควร ไมใชกิจของสมณะ
ใชไมได ไมควรทํา, ไฉน สาคตะจึงไดดื่มน้ําที่ทําผูดื่มใหเมาเลา? การกระทําของสาคตะนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง อยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๐๐. ๑. เปนปาจิตตีย ในเพราะดื่มสุราและเมรัย.
เรื่องพระสาคตะ จบ.
_______________
สิกขาบทวิภังค
[๕๗๖] ที่ชื่อวา สุรา ไดแกสุราที่ทําดวยแปง สุราที่ทําดวยขนม สุราที่ทําดวยขาวสุก
สุราที่หมักสาเหลา สุราที่ผสมดวยเครื่องปรุง.
ที่ชื่อ เมรัย ไดแกน้ําดองดอกไม น้ําดองผลไม น้ําดองน้ําผึ้ง น้ําดองน้ําออยงบ
น้ําดองที่ผสมดวยเครื่องปรุง.
คําวา ดื่ม คือ ดื่ม โดยทีส่ ุดแมดวยปลายหญาคา, ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๗๗] น้ําเมา ภิกษุสําคัญวาน้ําเมา ดืม่ , ตองอาบัติปาจิตตีย. น้ําเมา ภิกษุสงสัย ดื่ม,
ตองอาบัติปาจิตตีย.
น้ําเมา ภิกษุสําคัญวามิใชน้ําเมา ดื่ม, ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ไมใชน้ําเมา ภิกษุสําคัญวาน้ําเมา ดื่ม, ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชน้ําเมา ภิกษุสงสัย ดื่ม, ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
ไมใชน้ําเมา ภิกษุสําคัญวาไมใชน้ําเมา ดื่ม, ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๕๗๘] ภิกษุดื่มน้ําที่มกี ลิ่นรสเหมือนน้ําเมา แตไมใชน้ําเมา ๑; ภิกษุดื่มน้าํ เมาทีเ่ จือลง
ในแกง ๑, ... ที่เจือลงในเนือ้ ๑, ... ที่เจือลงในน้ํามัน ๑, ... น้ําเมาในน้ําออยที่ดองมะขามปอม ๑,
ภิกษุดื่มยาดองอริฏฐะซึ่งไมใชของเมา ๑, ภิกษุวกิ ลจริต ๑, ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
____________
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๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๕๗๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียไดทําภิกษุรูปหนึ่งในจําพวก
ภิกษุสัตตรสวัคคียใหหัวเราะ เพราะจี้ดว ยนิ้วมือ. ภิกษุรปู นั้นเหนื่อย หายใจไมทันไดถึง
มรณภาพลง. บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย
จึงไดทําภิกษุใหหวั เราะ เพราะจี้ดว ยนิ้วมือเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอทําภิกษุ
ใหหวั เราะเพราะจี้ดว ยนิ้วมือ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดทํา
ภิกษุใหหัวเราะ เพราะจี้ดว ยนิ้วมือเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๐๑. ๒. เปนปาจิตตีย ในเพราะจี้ดวยนิ้วมือ.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
________________
สิกขาบทวิภังค
[๕๘๐] ทีช่ ื่อวา จี้ดว ยนิว้ มือ คือ ใชนวิ้ มือจี้ อุปสัมบันมีความประสงคจะยัง
อุปสัมบันใหหัวเราะ ถูกตองกายดวยกาย, ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๘๑] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ใชนวิ้ มือจี้ใหหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ใชนิ้วมือจี้ใหหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ใชนิ้วมือจี้ใหหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
[๕๘๒] ภิกษุเอากายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองกาย ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุเอาของโยนถูกตองกาย ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ภิกษุเอาของโยนถูกตองของเนื่องดวยกายตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ภิกษุเอาของโยนถูกตองของโยน ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๘๓] ภิกษุเอากายถูกตองกายอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุเอากายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองกาย ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุเอาของเนื่องดวยกายถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุเอาของโยนถูกตองกาย ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ภิกษุเอาของโยนถูกตองของเนื่องดวยกาย ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ภิกษุเอาของโยนไปถูกตองของโยนมา ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๘๔] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน เอานิว้ มือจี้ใหหวั เราะ ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๕๘๕] ภิกษุไมประสงคจะใหหวั เราะ เมื่อมีกิจจําเปน ถูกตองเขา ๑, ภิกษุวกิ ลจริต ๑,
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑, ไมตองอาบัติแล.
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
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๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย
[๕๘๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระสัตตรสวัคคียกําลังเลนน้ํากันอยูใ น
แมน้ําอจิรวดี ขณะนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยู ณ พระปราสาทชั้นบน พรอมดวย
พระนางมัลลิกาเทวี ไดทอดพระเนตรเห็นพระสัตตรสวัคคียกําลังเลนน้ําอยูในแมน้ําอจิรวดี
ครั้นแลวก็ไดรบั สั่งกะพระนางมัลลิกาเทวีวา นี่แนะแมมัลลิกา นั่นพระอรหันตกําลังเลนน้ํา
พระนางกราบทูลวา ขอเดชะ ชะรอยพระผูมีพระภาคจะยังมิไดทรงบัญญัติสิกขาบท
หรือภิกษุเหลานั้นจะยังไมสนั ทัดในพระวินัยเปนแน พระพุทธเจาขา
ขณะนัน้ ทาวเธอทรงรําพึงวา ดวยอุบายอยางไรหนอ เราจะไมตองกราบทูลพระผูมีพระภาค และพระผูมีพระภาคจะพึงทรงทราบไดวา ภิกษุเหลานี้เลนน้ํา ครั้นแลวทาวเธอรับสั่ง
ใหนิมนตพระสัตตรสวัคคียมา แลวพระราชทานน้ําออยงบใหญแกภกิ ษุเหลานั้น รับสัง่ วา
ขอพระคุณเจาโปรดถวายน้ําออยงบนี้แดพระผูมีพระภาค
พระสัตตรสวัคคียไดนําน้ําออยงบนั้นไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคแลวกราบทูลวา พระเจาแผนดินถวายน้ําออยงบนีแ้ ดพระองค พระพุทธเจาขา
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พระเจาแผนดินพบพวกเธอที่ไหนเลา?
พระสัตตรสวัคคียกราบทูลวา พบพวกขาพระพุทธเจากําลังเลนน้ําอยูในแมน้ําอจิรวดี
พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดเลนน้ํา
เลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๑๐๒. ๓. เปนปาจิตตีย ในเพราะธรรม คือ หัวเราะในน้ํา
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย จบ
สิกขาบทวิภังค
[๕๘๗] ที่ชื่อวา ธรรม คือ หัวเราะในน้ํา ความวา ในน้ําลึกพนขอเทาขึ้นไป ภิกษุ
มีความประสงคจะรื่นเริง ดําลงก็ดี ผุดขึ้นก็ดี วายไปก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๘๘] เลนน้ํา ภิกษุสําคัญวาเลน ตองอาบัติปาจิตตีย.
เลนน้ํา ภิกษุสงสัย ตองอาบัติปาจิตตีย
เลนน้ํา ภิกษุสําคัญวามิไดเลน ตองอาบัติปาจิตตีย
ทุกกฏ
[๕๘๙] ภิกษุเลนน้ําตืน้ ใตขอเทา ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุเลนเรือ ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุเอามือวักน้ําก็ดี เอาเทาแกวงน้ําก็ดี เอาไมขีดน้ําก็ดี เอากระเบือ้ งปาน้ําเลนก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ
น้ํา น้ําสม น้ํานม เปรียง น้ํายอม น้ําปสสาวะ หรือน้ําโคลน ซึ่งขังอยูในภาชนะ
ภิกษุเลน ตองอาบัติทุกกฏ
[๕๙๐] ไมไดเลนน้ํา ภิกษุสําคัญวาเลน ตองอาบัติทุกกฏ
ไมไดเลนน้ํา ภิกษุสงสัย ตองอาบัติทกุ กฏ
ไมตองอาบัติ
ไมไดเลนน้ํา ภิกษุสําคัญวาไมไดเลน ไมตองอาบัติ
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อนาปตติวาร
[๕๙๑] ภิกษุไมประสงคจะเลน แตเมือ่ มีกิจจําเปน ลงน้ําแลวดําลงก็ดี ผุดขึ้นก็ดี วายไปก็ดี ๑ ภิกษุผูจะขามฟาก ดําลงก็ดี ผุดขึน้ ก็ดี วายไปก็ดี ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
____________
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๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระฉันนะ
[๕๙๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้น ทานพระฉันนะประพฤติอนาจาร ภิกษุทั้งหลายไดวากลาวอยางนี้วา อาวุโส
ฉันนะ ทานอยาไดทําเชนนั้น การกระทําเชนนั้นไมควร ทานพระฉันนะไมเอื้อเฟอยังขืนทําอยู
อยางเดิม บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทาน
พระฉันนะจึงไดไมเอื้อเฟอ ยังขืนทําอยูเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธอไมเอื้อเฟอ ยังขืน
ทําอยู จริงหรือ?
ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดไมเอื้อเฟอ ยังขืนทํา
อยูอีกเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือ
เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๐๓. ๔. เปนปาจิตตีย ในเพราะความไมเอื้อเฟอ.
เรื่องพระฉันนะ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๙๓] ทีช่ ื่อวา ความไมเอื้อเฟอ ไดแกความไมเอื้อเฟอ ๒ อยาง คือ ความไม
เอื้อเฟอในบุคคล ๑ ความไมเอื้อเฟอในธรรม ๑
ที่ชื่อวา ความไมเอื้อเฟอในบุคคล ไดแก ภิกษุผูอันอุปสัมบัน วากลาวอยูดว ย
พระบัญญัติ แสดงความไมเอื้อเฟอโดยอางวา ทานผูนี้ถกู ยกวัตร ถูกดูหมิ่น หรือถูกติเตียน
เราจักไมทําตามถอยคําของทานผูนี้ ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 516
ที่ชื่อวา ความไมเอื้อเฟอในธรรม ไดแกภิกษุผูอันอุปสัมบัน วากลาวอยูดว ย
พระบัญญัติ แสดงความไมเอื้อเฟอโดยอางวา ไฉน ธรรมขอนี้จะพึงเสื่อม สูญหาย หรืออันตรธาน
เสีย ดังนีก้ ็ดี ไมประสงคจะศึกษาพระบัญญัตินั้น จึงแสดงความไมเอื้อเฟอ ก็ดี ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๕๙๔] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติ
ปาจิตตีย
อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
[๕๙๕] ภิกษุถูกอุปสัมบันวากลาวอยู ดวยขอธรรมอันมิใชพระบัญญัติ แสดงความไม
เอื้อเฟอโดยอางวา ขอนี้ไมเปนไปเพื่อความขัดเกลา ไมเปนไปเพื่อความจํากัด ไมเปนไปเพื่อ
ความเปนผูที่นา เลื่อมใส ไมเปนไปเพื่อความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ภิกษุถกู อนุปสัมบันวากลาวอยูดว ยพระบัญญัติก็ดี ดวยขอธรรมอันมิใชพระบัญญัติก็ดี
แสดงความไมเอื้อเฟอโดยอางวา ขอนี้ไมเปนไปเพื่อความขัดเกลา ไมเปนไปเพื่อความกําจัด
ไมเปนไปเพื่อความเปนผูที่นา เลื่อมใส ไมเปนไปเพื่อความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร ตองอาบัติทุกกฏ.
[๕๙๖] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน แสดงความไมเอื้อเฟอ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๕๙๗] ภิกษุกลาวชี้เหตุวา อาจารยทั้งหลายของพวกขาพเจาเรียนมาอยางนี้ สอบถาม
มาอยางนี้ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
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๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๕๙๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียหลอนพระสัตตรสวัคคีย
พวกเธอถูกหลอนจึงรองไห.
ภิกษุทั้งหลายถามพระสัตตรสวัคคียวา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานรองไหทําไม?
พระสัตตรสวัคคียตอบวา พระฉัพพัคคียพวกนีห้ ลอนพวกผม ขอรับ.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็พากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระฉัพพัคคียจ ึงไดหลอนพวกภิกษุทั้งหลายเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอหลอน
ภิกษุทั้งหลาย จริงหรือ ?.
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดหลอน
ภิกษุทั้งหลายเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง อยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๐๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใดหลอนซึ่งภิกษุ เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๕๙๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
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บทวา ซึ่งภิกษุ ไดแก ภิกษุรูปอื่น.
บทวา หลอน ความวา อุปสัมบันมุงจะหลอนอุปสัมบัน แสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี
กลิ่นก็ดี รสก็ดี โผฏฐัพพะก็ดี เธอผูถูกหลอนนั้นจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
อุปสัมบันมุงจะหลอนอุปสัมบัน บอกเลาทางกันดารเพราะโจรก็ดี ทางกันดารเพราะสัตวรายก็ดี ทางกันดารเพราะปศาจก็ดี เธอจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๐๐] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย หลอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกกฏ
[๖๐๑] อุปสัมบันมุงจะหลอนอนุปสัมบัน แสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี รสก็ดี
โผฏฐัพพะก็ดี เขาจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ.
อุปสัมบันมุงจะหลอนอนุปสัมบัน บอกเลาทางกันดารเพราะโจรก็ดี ทางกันดารเพราะ
สัตวรายก็ดี ทางกันดารเพราะปศาจก็ดี เขาจะตกใจก็ตาม ไมตกใจก็ตาม ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖๐๒] อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย หลอน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน หลอน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๐๓] ภิกษุไมประสงคจะหลอน แตแสดงรูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี รสก็ดี
โผฏฐัพพะก็ดี หรือบอกเลาทางกันดารเพราะโจร ทางกันดารเพราะสัตวราย ทางกันดาร
เพราะปศาจ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 519
๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๖๐๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ เภสกลามฤคทายวัน เขต
เมืองสุงสุมารคิระ ในภัคคชนบท สมัยนั้น ถึงเดือนฤดูหนาว ภิกษุทั้งหลายไดกอไฟทีข่ อนไม
มีโพรงใหญทอ นหนึ่งแลวผิง ก็งูเหาในโพรงไมทอนใหญนั้นถูกไฟรอนเขา ไดเลื้อยออกไลพวกภิกษุๆ ไดวิ่งหนีไปในทีน่ ั้นๆ บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน ภิกษุทั้งหลาย จึงไดกอ ไฟผิงเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุ
กอไฟผิง จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้น
จึงไดกอไฟผิงเลา? การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๐๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด มุงการผิง ติดก็ดี ใหตดิ ก็ดี ซึง่ ไฟ เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาค ทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
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ทรงอนุญาตใหพระอาพาธผิงไฟได
[๖๐๕] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายอาพาธ บรรดาภิกษุผูพยาบาลไข ไดถาม
พวกภิกษุอาพาธวา อาวุโสทั้งหลาย พออดทนไดหรือ? พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ?
ภิกษุอาพาธตอบวา อาวุโสทั้งหลาย เมื่อกอนพวกผมกอไฟผิงได เพราะเหตุนั้นความ
ผาสุกจึงมีแกพวกผม แตบัดนี้ พวกผมรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงผิงไฟไมได
เพราะเหตุนั้น ความผาสุกจึงไมมีแกพวกผม.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธกอเองก็ดี ใหผอู ื่นกอเองก็ดี ซึ่งไฟแลวผิงได อนึ่ง
พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๑
๑๐๕. ๖. ก. อนึ่ง ภิกษุใด มิใชผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ดี
ซึ่งไฟ เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหพระอาพาธผิงไฟได จบ.
ทรงอนุญาตใหตามประทีปเปนตนได
[๖๐๖] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจการตามประทีปบาง การกอไฟบาง
การติดไฟในเรือนไฟบาง จึงไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหติดเองก็ดี ใหผูอื่นติดก็ดี ซึ่งไฟ เพราะปจจัยเห็นปานนัน้ ได
อนึ่ง พวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๒
๑๐๕. ๖. ข. อนึ่ง ภิกษุใดมิใชผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ดี ซึ่งไฟ
เวนไวแตปจจัยมีอยางนัน้ เปนรูป เปนปาจิตตีย.
เรื่องทรงอนุญาตใหตามประทีปเปนตนได จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๖๐๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวาผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มิใชผูอาพาธ คือ ผูที่เวนไฟก็ยังมีความผาสุก.
ที่ชื่อวา ผูอาพาธ คือ ผูที่เวนไฟแลว ไมมีความผาสุก.
บทวา มุงการผิง คือ ประสงคจะใหรางกายอบอุน.
ที่ชื่อวา ไฟ คือ ที่เรียกกันวา อัคคี.
บทวา ติด คือ ติดเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหติด คือ ใชผูอื่น ตองอาบัติปาจิตตีย.
ภิกษุสั่งหนเดียว แตเขาติดแมหลายหน ก็ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
บทวา เวนไวแตปจจัยมีอยางนั้นเปนรูป คือ ยกไวแตปจจัยเห็นปานนั้น.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๐๘] มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ดี ซึ่งไฟ
เวนไวแตมีปจจัยเห็นปานนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิใชผูอาพาธ ภิกษุสงสัย มุงการผิง ติดก็ดี ใหติดก็ดี ซึ่งไฟเวนไว แตมีปจจัยเห็น
ปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิใชผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ มุงการผิง ติดก็ดี ใหตดิ ก็ดี ซึง่ ไฟ เวนไวแตมี
ปจจัยเห็นปานนั้น ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
ภิกษุยกฟนที่ติดไฟไวในที่เดิม ตองอาบัติทุกกฏ.
ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวามิใชผูอาพาธ ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
ผูอาพาธ ภิกษุสงสัย ..., ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
ผูอาพาธ ภิกษุสําคัญวาผูอาพาธ ..., ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๐๙] ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุผิงไฟที่ผูอนื่ ติดไว ๑ ภิกษุผิงถานไฟทีป่ ราศจากเปลว ๑
ภิกษุตามประทีปก็ดี กอไฟใชอยางอื่นก็ดี ติดไฟในเรือนไฟก็ดี เพราะมีเหตุเห็นปานนัน้ ๑
มีอันตราย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
________________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 523
๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระเจาพิมพิสาร
[๖๑๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้นภิกษุพากันสรงน้าํ อยูในแมน้ํา
ตโปทา ขณะนั้นแล พระเจาพิมพิสารจอมทัพแหงมคธรัฐเสด็จไปสูแมน้ําตโปทา ดวยพระราชประสงคจะทรงสนานพระเศียรเกลา แลวประทับพักรออยูในที่ควรแหงหนึ่ง ดวยตั้งพระทัยวา
จักทรงสนานตอเมื่อพระคุณเจาสรงน้ําเสร็จ ภิกษุทั้งหลายไดสรงน้ําอยูจนถึงเวลาพลบ ดังนั้น
ทาวเธอจึงสรงสนานพระเศียรเกลาในเวลาพลบค่ํา เมื่อประตูพระนครปด จําตองประทับแรมอยู
นอกพระนคร แลวเสด็จเขาเฝาพระผูมีพระภาคแตเชา ทั้งๆ ที่เครื่องประทิ่นทรงยังคงปรากฏอยู
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวประทับเหนือพระราชอาสนอันสมควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคตรัสถามทาวเธอผูนั่งประทับเรียบรอยแลววา ดูกรมหาบพิตร พระองค
เสด็จมาแตเชา ทั้งเครื่องวิเลปนะที่ทรงยังคงปรากฏอยู เพื่อพระราชประสงคอะไร?
จึงทาวเธอกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหทา วเธอ
ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา. ครั้นทาวเธออันพระผูมีพระภาคทรง
ชี้แจง ใหเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลวเสด็จลุกจากที่ประทับ
ทรงอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุ
แมพบพระเจาแผนดินแลว ก็ยังอาบน้ําอยูไ มรูจักประมาณจริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน ภิกษุโฆษบุรุษเหลานั้น
แมเห็นพระเจาแผนดินแลว จึงยังอาบน้ําอยู ไมรูจักประมาณเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรุษ
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เหลานั้นนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่ง
ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๐๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลายดวยประการฉะนี้.
เรื่องพระเจาพิมพิสาร จบ.
ทรงอนุญาตใหอาบน้ําในฤดูรอน
[๖๑๑] ครั้นถึงคราวรอน คราวกระวนกระวาย ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมอาบน้ํา
ยอมนอนทั้งๆ ที่รางกายชุมดวยเหงื่อ เหงื่อนั้นยอมประทุษรายทั้งจีวรทัง้ เสนาสนะ ภิกษุ
ทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ในคราวรอน ในคราวกระวนกระวาย เราอนุญาต ยังหยอนกึ่งเดือนก็อาบน้ําได.
ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๑
๑๐๖. ๗. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย
เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเรื่องนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย นี้สมัยในเรือ่ งนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหอาบน้ําในฤดูรอน จบ.
ทรงอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธอาบน้ําได
[๖๑๒] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายอาพาธ บรรดาภิกษุผูพยาบาลไขไดถามพวกภิกษุ
ผูอาพาธวา อาวุโสทั้งหลาย พออดทนไดหรือ? พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ?

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 525
ภิกษุผูอาพาธตอบวา อาวุโสทั้งหลาย เมื่อกอน พวกผมอาบน้ําในกาลยังหยอนกึง่ เดือน
ได เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงมีความผาสุก แตบัดนีพ้ วกผมรังเกียจอยูวา พระผูมีพระภาคทรง
หามแลว จึงไมไดอาบน้ํา เพราะเหตุนนั้ พวกผมจึงไมมีความผาสุก.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุอาพาธ ยังหยอนกึง่ เดือน อาบน้ําได.
ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๒
๑๐๖. ๗. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ําเวนไวแตสมัย
เปนปาจิตตีย. นี้สมัยในเรื่องนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข นี้สมัยในเรื่องนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องอนุญาตใหภกิ ษุผูอาพาธอาบน้ําได จบ.
ทรงอนุญาตใหภิกษุทํานวกรรมอาบน้ําได
[๖๑๓] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายทํานวกรรมแลว พากันรังเกียจไมอาบน้ํา ยอมนอน
ทั้งๆ ที่รางกายชุมดวยเหงื่อ เหงื่อนั้นยอมประทุษรายทั้งจีวรทั้งเสนาสนะ ภิกษุทั้งหลายได
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราว
ทํางาน เราอนุญาต หยอนกึ่งเดือน อาบน้ําได.
ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๓
๑๐๖. ๗. ค. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย
เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเรื่องนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข คราวทําการงาน นี้สมัย
ในเรื่องนั้น.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหภิกษุทํานวกรรมอาบน้ําได จบ.
ทรงอนุญาตใหภิกษุไปทางไกลอาบน้ําได
[๖๑๔] สมัยตอมา ภิกษุทั้งหลายพากันเดินทางไกลไปแลว พากันรังเกียจไมอาบน้ํา
ยอมนอนทั้งๆ ที่รางกายชุมดวยเหงื่อ เหงื่อนั้นยอมประทุษรายทั้งจีวร ทั้งเสนาสนะ ภิกษุ
ทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
คราวไปทางไกล เราอนุญาต ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ําได.
ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๔
๑๐๖. ๗. ง. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย
เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเรื่องนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข คราวทําการงาน
คราวไปทางไกลนี้สมัยในเรื่องนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลายดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องทรงอนุญาตใหภิกษุไปทางไกลอาบน้ําได จบ.
ทรงอนุญาตใหภิกษุทําจีวรอาบน้าํ ได
[๖๑๕] สมัยตอมา ภิกษุหลายรูปกําลังชวยกันทําจีวรกรรมอยูในทีแ่ จง ถูกตองลมผสม
ธุลี ทั้งฝนก็ตกถูกตองประปราย ภิกษุทั้งหลายพากันรังเกียจไมอาบน้ํา ยอมนอนทั้งๆ ที่รางกาย
โสมม รางกายที่โสมมนั้นยอมประทุษรายทั้งจีวร ทั้งเสนาสนะ ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในคราวฝนปนพายุ
เราอนุญาต ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ําได.
ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:-
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พระอนุบัญญัติ ๕
๑๐๖. ๗. จ. อนึ่ง ภิกษุใด ยังหยอนกึ่งเดือน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย
เปนปาจิตตีย นี้สมัยในเรื่องนั้น เดือนกึ่งทายฤดูรอน เดือนตนแหงฤดูฝน สองเดือน
กึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย คราวเจ็บไข คราวทําการงาน คราว
ไปทางไกล คราวฝนมากับพายุ นี้สมัยในเรื่องนั้น.
เรื่องทรงอนุญาตใหภิกษุทําจีวรอาบน้ําได จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๑๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ยังหยอนกึ่งเดือน คือ ยังไมถึงครึ่งเดือน.
บทวา อาบน้ํา ไดแก อาบน้ําดวยจุรณหรือดินเหนียว เปนทุกกฏในประโยค เมือ่
อาบน้ําเสร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา เวนไวแตสมัย คือ ยกไวแตมีสมัย.
ที่ชื่อวา คราวรอน คือ เดือนกึ่งทายฤดูรอน.
ที่ชื่อวา คราวกระวนกระวาย คือ เดือนตนแหงฤดูฝน ภิกษุอาบน้ําได เพราะ
ถือวาสองเดือนกึ่งนี้ เปนคราวรอน เปนคราวกระวนกระวาย.
ที่ชื่อวา คราวเจ็บไข คือ เวนอาบน้ํา ยอมไมสบาย ภิกษุอาบน้ําได เพราะถือวา
เปนคราวเจ็บไข.
ที่ชื่อวา คราวทําการงาน คือ โดยที่สุดแมกวาดบริเวณ ภิกษุอาบน้ําได เพราะถือวา
เปนคราวทําการงาน.
ที่ชื่อวา คราวไปทางไกล คือ ภิกษุตั้งใจวา จักเดินทางกึ่งโยชน อาบน้ําได คือ
ตอนจะไปอาบน้ําได ไปถึงแลวก็อาบน้ําได.
ที่ชื่อวา คราวฝนมากับพายุ คือ ภิกษุทั้งหลายถูกตองลมผสมธุลี หยาดฝนตกถูกตอง
กาย ๒-๓ หยาด อาบน้ําได เพราะถือวาเปนคราวฝนมากับพายุ.
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บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๑๗] หยอนกึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาหยอน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
หยอนกึ่งเดือน ภิกษุสงสัย อาบน้ํา เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
หยอนกึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน อาบน้ํา เวนไวแตสมัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
เกินกึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาหยอน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
เกินกึ่งเดือน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
เกินกึ่งเดือน ภิกษุสําคัญวาเกิน ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๑๘] ภิกษุอาบน้ําในสมัย ๑ ภิกษุอาบน้ําในเวลากึ่งเดือน ๑ ภิกษุอาบน้ําในเวลาเกิน
กึ่งเดือน ๑ ภิกษุขามฟากอาบน้ํา ๑ ภิกษุอาบน้ําในปจจันตชนบท ทุกๆ แหง ๑ ภิกษุอาบน้ํา
เพราะมีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
____________
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๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๖๑๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พวกภิกษุกับพวกปริพาชกตางพากันเดินทาง
จากเมืองสาเกตไปยังพระนครสาวัตถี. ในระหวางทางพวกโจรไดพากันออกมาแยงชิงพวกภิกษุ
กับพวกปริพาชกเหลานั้น พวกเจาหนาทีไ่ ดออกจากพระนครสาวัตถี ไปจับโจรเหลานั้นไดพรอม
ทั้งของกลาง แลวสงทูตไปในสํานักภิกษุทงั้ หลายวา นิมนตพระคุณเจาทั้งหลายมา จําจีวร
ของตนๆ ไดแลวจงรับเอาไป. ภิกษุทั้งหลายจําจีวรไมได ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน พระคุณเจาทั้งหลายจึงจําจีวรของตนๆ ไมไดเลา? ภิกษุทั้งหลายไดยิน
ชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ ทรงทําธรรมีกถาที่สมควรแกเรื่องนั้น ที่เหมาะสมแกเรื่องนัน้ แกภกิ ษุ
ทั้งหลาย แลวรับสั่งวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุ
ทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ เพื่อความ
สําราญแหงสงฆ ๑ ... เพื่อความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๐๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุไดจวี รมาใหม พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี
๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ ของเขียวครามก็ได ตมก็ได ของดําคล้ําก็ได
ถาภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง ใชจวี รใหม
เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๖๒๐] ทีช่ ื่อวา ใหม ทานกลาววายังมิไดทําเครื่องหมาย.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแก ผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึง่ .
พากยวา พึงถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง นัน้
คือ พึงถือ โดยที่สุดแมดวยปลายหญาคา.
ที่ชื่อวา ของเขียวคราม ไดแกของเขียวคราม ๒ อยาง คือของเขียวครามเหมือน
สําริดอยาง ๑ ของเขียวครามเหมือนน้ําใบไมเขียวอยาง ๑.
ที่ชื่อวา สีตม ตรัสวา สีน้ําตม.
ที่ชื่อวา สีดําคล้ํา ไดแกสีดําคล้ําชนิดใดชนิดหนึ่ง.
พากยวา ถาภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง
นั้น ความวา ภิกษุไมถือเอาวัตถุสําหรับทําใหเสียสี ๓ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง (ทําเปนวงกลม)
โดยที่สุดแมดว ยปลายหญาคา แลวใชจวี รใหม ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๒๑] มิไดถือเอา ภิกษุสําคัญวามิไดถือเอา ใชนุงหม ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิไดถือเอา ภิกษุสงสัย ใชนุงหม ตองอาบัติปาจิตตีย.
มิไดถือเอา ภิกษุสําคัญวาถือเอา ใชนุงหม ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ถือเอาแลว ภิกษุสําคัญวามิไดถือเอา ใชนุงหม ตองอาบัติทุกกฏ.
ถือเอาแลว ภิกษุสงสัย ใชนุงหม ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ถือเอาแลว ภิกษุสําคัญวาถือเอาแลว ใชนุงหม ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๖๒๒] ภิกษุถือเอาแลวนุงหม ๑ ภิกษุนุงหมจีวรทีม่ ีเครื่องหมายหายสูญไป ๑ ภิกษุ
นุงหมจีวรที่มโี อกาสทําเครื่องหมายไวแตจางไป ๑ ภิกษุนุงหมจีวรที่ยังมิไดทําเครื่องหมายแตเย็บ
ติดกับจีวรที่ทาํ เครื่องหมายแลว ๑ ภิกษุนุงหมผาปะ ๑ ภิกษุนุงหมผาทาบ ๑ ภิกษุใชผา ดาม ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
___________
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๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๖๒๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตร วิกัปจีวรเองแก
ภิกษุสัทธิวหิ าริกของภิกษุผูเปนพี่นองกัน แลวใชสอยจีวรนั้น ซึ่งยังมิไดถอน ครั้นแลวภิกษุนนั้
เลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสทั้งหลาย ทานพระอุปนันทศากยบุตรนี้ วิกัปจีวรเอง
แกผมแลวใชสอยจีวรนัน้ ซึ่งยังมิไดถอน บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ทานพระอุปนันทศากยบุตรวิกัปจีวรเองแกภิกษุแลว ไฉน จึงไดใชสอยจีวรนั้น
ซึ่งยังมิไดถอนเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามวา ดูกรอุปนันท ขาววา เธอวิกัปจีวรเองแกภกิ ษุแลวใช
สอยจีวรนัน้ ซึ่งยังมิไดถอน จริงหรือ?
พระอุปนันทศากยบุตรทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทางติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ เธอวิกัปจีวรเองแกภกิ ษุแลว ไฉน
จึงไดใชสอยจีวรนั้นซึ่งยังมิไดถอนเลา? การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๐๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใดวิกัปจีวรเอง แกภิกษุก็ดี ภิกษุณีก็ดี สิกขมานาก็ดี
สามเณรก็ดี สามเณรีก็ดี แลวใชสอยจีวรนัน้ ซึ่งไมใหเขาถอนกอน เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ
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สิกขาบทวิภังค
[๖๒๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิ ษุรูปอื่น.
ที่ชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆ ๒ ฝาย.
ที่ชื่อวา สิกขมานา ไดแก สามเณรีผูมีสิกขาอันศึกษาแลวในธรรม ๖ ประการตลอด
๒ ป.
ที่ชื่อวา สามเณร ไดแก บุรุษผูถือสิกขาบท ๑๐.
ที่ชื่อวา สามเณรี ไดแก สตรีผูถือสิกขาบท ๑๐.
บทวา เอง คือ วิกัปดวยตน.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป
เปนอยางต่ํา.
ที่ชื่อวา วิกัป (โดยใจความก็คือทําใหเปนของสองเจาของ) มี ๒ อยาง คือ วิกัป
ตอหนา ๑ วิกปั ลับหลัง ๑.
ที่ชื่อวา วิกัปตอหนา คือกลาวคําวา ขาพเจาวิกัปจีวรผืนนี้แกทาน หรือวาขาพเจาวิกัป
จีวรผืนนีแ้ กสหธรรมิกผูมีชื่อนี้.
ที่ชื่อวา วิกัปลับหลัง คือกลาวคําวา ขาพเจาใหจวี รผืนนี้แกทานเพือ่ ชวยวิกัป ภิกษุ
ผูรับวิกัปนั้นพึงถามวา ใครเปนมิตรหรือเปนผูเคยเห็นของทาน พึงตอบวา ทานผูมีชอื่ นี้ และ
ทานผูมีชื่อนี้ ภิกษุผูรับวิกัปนั้นพึงกลาววา ขาพเจาใหแกภิกษุมีชื่อนั้นและภิกษุมีชื่อนัน้ จีวรผืนนี้
เปนของภิกษุเหลานั้น ทานจงใชสอยก็ตาม จงสละก็ตาม จงทําตามปจจัยก็ตาม.
ที่ชื่อวา ซึ่งไมใหเขาถอนกอน คือ ภิกษุใชสอยจีวรทีผ่ ูรับวิกัปนั้นยังมิไดคืนให
หรือไมวิสาสะแกภิกษุผูรับวิกัปนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๒๕] จีวรยังมิไดถอน ภิกษุสําคัญวายังมิไดถอน ใชสอย ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวรยังมิไดถอน ภิกษุสงสัยวา ใชสอย ตองอาบัติปาจิตตีย.
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จีวรยังมิไดถอน ภิกษุสําคัญวาถอนแลว ... ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
ภิกษุอธิษฐานก็ดี สละใหไปก็ดี ใชสอย ตองอาบัติทกุ กฏ.
จีวรที่ถอนแลว ภิกษุสําคัญวายังมิไดถอน ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
จีวรที่ถอนแลว ภิกษุสงสัย ใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
จีวรที่ถอนแลว ภิกษุสําคัญวาถอนแลว ใชสอย ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๒๖] ภิกษุใชสอยจีวรที่ภิกษุผูรับวิกปั คืนให หรือวิสาสะแกภกิ ษุผูรับวิกัป ๑ ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
___________
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๖. สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย
[๖๒๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระสัตตรสวัคคียเปนผูไมเก็บงําบริขาร
พระฉัพพัคคียจ ึงซอนบาตรบาง จีวรบาง ของพระสัตตรสวัคคียๆ จึงกลาวขอรองพระฉัพพัคคียว า
อาวุโสทั้งหลาย ขอทานจงคืนบาตรใหแกพวกผมดังนี้บา ง วาขอทานจงคืนจีวรใหแกพวกผมดังนี้
บาง. พระฉัพพัคคียพากันหัวเราะ พระสัตตรสวัคคียรองไห ภิกษุทั้งหลายพากันถามวา อาวุโส
ทั้งหลาย พวกทานรองไหทําไม?
พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พวกพระฉัพพัคคียเหลานี้พากันซอนบาตร
บาง จีวรบาง ของพวกผม.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย
จึงไดซอนบาตรบาง จีวรบาง ของภิกษุทั้งหลายเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอซอน
บาตรบาง จีวรบาง ของภิกษุทั้งหลายจริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดซอน
บาตรบาง จีวรบาง ของภิกษุทั้งหลายเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อม
ใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๐๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปู
นั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคดเอวก็ดี ของภิกษุ โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องพระสัตตรสวัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๖๒๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ของภิกษุ คือ ของภิกษุอนื่ .
ที่ชื่อวา บาตร ไดแก บาตร ๒ ชนิด คือ บาตรเหล็ก ๑ บาตรดินเผา ๑
ที่ชื่อวา จีวร หมายถึงผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตอง
วิกัปเปนอยางต่ํา.
ที่ชื่อวา ผาปูนั่ง ตรัสหมายผาปูนั่งที่มีชาย.
ที่ชื่อวา กลองเข็ม ไดแกกลองที่มีเข็มก็ตาม ไมมีเข็มก็ตาม.
ที่ชื่อวา ประคตเอว ไดแกประคตเอว ๒ ชนิด คือ ประคตผาชนิดหนึ่ง ประคต
ไสสุกรชนิดหนึ่ง.
บทวา ซอน คือ ซอนเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหซอน คือ ใชผูอื่นใหซอน ตองอาบัติปาจิตตีย ใชหนเดียว เขาซอน
แมหลายหน ก็ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ คือ มุงจะลอเลน.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๒๙] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสมบัน ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวร
ก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคตเอวก็ดี โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย
อุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี ผาปูนั่งก็ดี กลอง
เข็มก็ดี ประคตเอวก็ดี โดยทีส่ ุดแมหมายจะหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี
ผาปูนั่งก็ดี กลองเข็มก็ดี ประคตเอวก็ดี โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ปญจกะทุกกฏ
ภิกษุซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบริขารอยางอื่น โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
ภิกษุซอนก็ดี ใหซอนก็ดี ซึ่งบาตรก็ดี จีวรก็ดี บริขารอยางอื่นก็ดี ของอนุปสัมบัน
โดยที่สุดแมหมายจะหัวเราะ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๓๐] ภิกษุไมมีความประสงคจะหัวเราะ ๑ ภิกษุเก็บบริขารที่ผูอื่นวางไวไมดี ๑ ภิกษุ
เก็บไวดวยหวังสั่งสอนแลวจึงจะคืนให ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๖ จบ.
___________
หัวขอประจําเรื่อง
๑. สุราปานสิกขาบท วาดวยการดื่มสุรา
๒. อังคุลิปโตทกสิกขาบท วาดวยการจี้
๓. หัสสธัมมสิกขาบท วาดวยการเลนน้ํา
๔. อนาทริยสิกขาบท วาดวยความไมเอื้อเฟอ
๕. ภิงสาปนสิกขาบท วาดวยการหลอนภิกษุ
๖. โชติสมาทหนสิกขาบท วาดวยการติดไฟ
๗. นหานสิกขาบท
วาดวยการอาบน้ํา
๘. ทุพพัณณกรณสิกขาบท วาดวยของสําหรับทําใหเสียสี
๙. วิกัปปนสิกขาบท
วาดวยการวิกัปจีวร และ
๑๐. จีวราปนิธานสิกขาบท วาดวยการซอนจีวร
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ปาจิตตีย วรรคที่ ๗
๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระอุทายี
[๖๓๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระอุทายีเปนผูชํานาญในการยิงธนู
นกกาทั้งหลายไมเปนที่ชอบใจของทานๆ ไดยิงมัน แลวตัดศีรษะเสียบหลาวเรียงไวเปนลําดับ
ภิกษุทั้งหลายถามอยางนี้วา อาวุโส ใครฆานกกาเหลานี้?
พระอุทายีตอบวา ผมเองขอรับ เพราะผมไมชอบนกกา.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระ
อุทายีจึงไดแกลงพรากสัตวจากชีวิตเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอุทายีวา ดูกรอุทายี ขาววา เธอแกลงพรากสัตว
จากชีวิต จริงหรือ?
ทานพระอุทายีทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอจึงไดแกลงพรากสัตว
จากชีวิตเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๑๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด แกลงพรากสัตวจากชีวิต เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอุทายี จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๖๓๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา แกลง คือ รูอยู รูดีอยู ตั้งใจ พยายาม ละเมิด.
ที่ชื่อวา สัตว ตรัสหมายสัตวดิรัจฉาน.
บทวา พราก ... จากชีวิต ความวา ตัดทอน บั่นทอน ซึง่ อินทรียมีชีวติ ทําความ
สืบตอใหกําเริบ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๖๓๓] สัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาสัตวมีชีวิต พรากจากชีวิต ตองอาบัติปาจิตตีย.
สัตวมีชีวติ ภิกษุสงสัย พรากจากชีวิต ตองอาบัติทุกกฏ.
สัตวมีชีวติ ภิกษุสําคัญไมใชสัตวมีชีวติ พรากจากชีวิต ไมตองอาบัติ.
ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาสัตวมชี ีวิต ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชสัตวมีชีวิต ภิกษุสําคัญวาไมใชสตั วมีชีวิต ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๓๔] ภิกษุไมแกลงพราก ๑ ภิกษุพรากดวยไมมีสติ ๑ ภิกษุไมรู ๑ ภิกษุไมประสงคจะใหตาย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
___________
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๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๖๓๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียรูอยู บริโภคน้ํามีตัวสัตว
บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียร ูอยู
จึงไดบริโภคน้าํ มีตัวสัตวเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู
บริโภคน้ํามีตวั สัตว จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได
บริโภคน้ํามีตวั สัตวเลา? การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๑๑. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด รูอ ยู บริโภคน้ํามีตัวสัตว เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๓๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
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บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอื่นๆ บอกแกเธอ.
บทวา มีตัวสัตว ความวา ภิกษุรูอยู คือ รูวา สัตวทั้งหลายจักตายเพราะการบริโภค
ดังนี้ บริโภค, ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๖๓๗] น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว บริโภค ตองอาบัติปาจิตตีย.
น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
น้ํามีตัวสัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตวั สัตว บริโภค ไมตองอาบัติ.
น้ําไมมีตวั สัตว ภิกษุสําคัญวามีตัวสัตว ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
น้ําไมมีตวั สัตว ภิกษุสงสัย บริโภค ตองอาบัติทุกกฏ.
น้ําไมมีตวั สัตว ภิกษุสําคัญวาไมมีตัวสัตว ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๓๘] ภิกษุไมรูวา น้ํามีตัวสัตว ๑ ภิกษุรูวาน้ําไมมตี วั สัตว คือรูวาสัตวจักไมตายเพราะ
การบริโภค ดังนี้ บริโภค ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
__________
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๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๖๓๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียรูอยูฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลว
ตามธรรมเพื่อทําอีก ดวยกลาวหาวา กรรมไมเปนอันทําแลว กรรมที่ทําแลวไมดี กรรมตองทําใหม
กรรมไมเปนอันทําเสร็จแลว กรรมที่ทําเสร็จแลวไมดี ตองทําใหเสร็จใหม บรรดาภิกษุที่เปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียรูอยู จึงไดฟนอธิกรณที่ทํา
เสร็จแลวตามธรรมเพื่อทําใหมเลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู
ฟนอธิกรณทที่ ําเสร็จแลวตามธรรมเพื่อทําอีก จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได
ฟนอธิกรณทที่ ําเสร็จแลวตามธรรมเพื่อทําอีกเลา? การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๑๒. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู ฟนอธิกรณที่ทําเสร็จแลวตามธรรม เพื่อทําอีก
เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
______________
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สิกขาบทวิภังค
[๖๔๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอื่นๆ บอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.
ที่ชื่อวา ตามธรรม คือ ที่สงฆก็ดี บุคคลก็ดี ทําแลวตามธรรม ตามสัตถุศาสน
นี่ชื่อวา ตามธรรม.
[๖๔๑] ทีช่ ื่อวา อธิกรณ ไดแก เรื่องที่เกิดขึ้นแลวจะตองจัดตองทํามี ๔ คือ
วิวาทาธิกรณ ๑ อนุวาทาธิกรณ ๑ อาปตตาธิกรณ ๑ กิจจาธิกรณ ๑.
บทวา ฟน ... เพื่อทําอีก คือภิกษุฟนขึน้ ดวยกลาวหาวา กรรมไมเปนอันทําแลว กรรม
ที่ทําแลวไมดี กรรมตองทําใหม กรรมไมเปนอันทําเสร็จแลว กรรมที่ทาํ เสร็จแลวไมดี สงฆ
ตองทําใหเสร็จใหม ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๖๔๒] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ฟน ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุมคี วามสงสัย ฟน ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมไมเปนธรรม ฟน ไมตองอาบัติ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ฟน ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุมีความสงสัย ฟน ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ฟน ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๔๓] ภิกษุรูอยูว า ทํากรรมโดยไมเปนธรรม โดยเปนวรรค หรือทําแกบุคคลผูไมควร
แกกรรม ดังนี้ ฟน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
___________
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๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๖๔๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรตองอาบัติชื่อ
สัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว บอกแกภิกษุสัทธิวิหาริกของภิกษุผูพนี่ องกันวา อาวุโส ผมตองอาบัติ
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว คุณอยาไดบอกแกใครๆ เลย. ครั้นตอมาภิกษุรูปหนึ่งตองอาบัติ
ชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแลว ขอปริวาสเพือ่ อาบัตินั้นตอสงฆ. สงฆไดใหปริวาสเพื่ออาบัตินั้น
แกเธอแลว. เธอกําลังอยูปริวาสอยู พบภิกษุรูปนั้นแลวไดบอกภิกษุรูปนัน้ วา อาวุโส ผมตอง
อาบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิแลว ไดขอปริวาสเพื่ออาบัตินั้นตอสงฆ สงฆไดใหปริวาสเพื่อ
อาบัตินั้นแกผมแลว ผมนั้นกําลังอยูปริวาส ผมขอบอกใหทราบ ขอทานจงจําผมวาบอกใหทราบ
ดังนี้.
ภิกษุนั้นถามวา อาวุโส แมภิกษุรูปอืน่ ใด ตองอาบัตินี้ แมภิกษุนนั้ ก็ทําอยางนีห้ รือ?
ภิกษุผูอยูป ริวาสตอบวา ทําอยางนี้ อาวุโส.
ภิกษุนั้นพูดวา อาวุโส ทานพระอุปนันทศากยบุตรนี้ตองอาบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ
แลว ทานไดบอกแกผมวา อาวุโส ผมตองอาบัติชื่อสัญเจตนิกาสุกกวิสฏั ฐิแลว คุณอยาได
บอกแกใครเลย.
ภิกษุผูอยูป ริวาสถามวา อาวุโส ก็ทานปกปดอาบัตินนั้ หรือ?
ภิกษุนั้นตอบวา เปนเชนนั้น ขอรับ.
ครั้นแลวภิกษุผูอยูปริวาสนั้นไดแจงเรือ่ งแกภกิ ษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมกั นอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุรูอยู จึงไดปกปดอาบัติชวั่ หยาบของภิกษุเลา?
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุผูปกปดอาบัตินั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอรูอยูป กปด
อาบัติชั่วหยาบของภิกษุ จริงหรือ?
ภิกษุผูปกปดอาบัตินั้นทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอรูอยู จึงไดปกปดอาบัติ
ชั่วหยาบของภิกษุเลา? การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๑๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด รูอ ยู ปดอาบัติชวั่ หยาบของภิกษุ เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๔๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ของภิกษุ คือ ของภิกษุรูปอืน่ .
ที่ชื่อวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอื่นๆ บอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.
ที่ชื่อวา อาบัติชั่วหยาบ ไดแก อาบัติปาราชิก ๔ และอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓.
บทวา ปด ความวา เมื่อภิกษุคดิ เห็นวา คนทั้งหลายรูอ าบัตินี้แลวจักโจท จักบังคับให
ใหการ จักดาวา จักติเตียน จักทําใหเกอ, เราจักไมบอกละ ดังนี้ พอทอดธุระเสร็จ, ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๖๔๖] อาบัติชั่วหยาบ ภิกษุสําคัญวาอาบัติชั่วหยาบ ปด, ตองอาบัติปาจิตตีย.
อาบัติชั่วหยาบ ภิกษุยังสงสัยอยู ปด, ตองอาบัติทุกกฏ.
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อาบัติชั่วหยาบ ภิกษุสําคัญวาไมใชอาบัติชั่วหยาบ ปด ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุปด อาบัติไมชั่วหยาบ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุปด อัชฌาจารอันชั่วหยาบก็ดี ไมชวั่ หยาบก็ดี ของอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อาบัติไมชั่วหยาบ ภิกษุสําคัญวาอาบัติชั่วหยาบ ปด ตองอาบัติทุกกฏ.
อาบัติไมชั่วหยาบ ภิกษุยังสงสัยอยู ปด ตองอาบัติทุกกฏ.
อาบัติไมชั่วหยาบ ภิกษุสําคัญวาไมใชอาบัติชั่วหยาบ ปด ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๔๗] ภิกษุคิดเห็นวาความบาดหมางก็ดี ความทะเลาะก็ดี ความแกงแยงก็ดี การ
วิวาทก็ดี จักมีแกสงฆ แลวไมบอก ๑ ไมบอกดวยคิดเห็นวาสงฆจักแตกแยกกัน หรือจักราว
รานกัน ๑ ไมบอกดวยคิดเห็นวาภิกษุรูปนี้เปนผูโหดรายหยาบคาย จักทําอันตรายชีวติ หรือ
อันตรายพรหมจรรย ๑ ไมพบภิกษุอนื่ ที่สมควรจึงไมบอก ๑ ไมตั้งใจจะปดแตยังไมไดบอก ๑
ไมบอกดวยคิดเห็นวาจักปรากฏเอง ดวยการกระทําของตน ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
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๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องเด็กชายอุบาลี
[๖๔๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร อัน
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นในพระนครราชคฤห มี
เด็กชายพวกหนึ่ง ๑๗ คน เปนเพื่อนกัน เด็กชายอุบาลีเปนหัวหนาของเด็กเหลานัน้ ครั้งนั้น
มารดาบิดาของเด็กชายอุบาลีไดหารือกันวา ดวยวิธีอยางไรหนอ? เมื่อเราทั้งสองลวงลับไปแลว
เจาอุบาลีจะพึงอยูเปนสุขและไมตองลําบาก ครั้นแลวหารือกันตอไปวา ถาเจาอุบาลีจะพึงเรียน
หนังสือ ดวยวิธีอยางนี้แหละ เมื่อเราทั้งสองลวงลับไป เจาอุบาลีก็จะอยูเ ปนสุขและไมตอง
ลําบาก แลวหารือกันตอไปอีกวา ถึงเจาอุบาลีจักเรียนหนังสือ นิ้วมือก็จักระบม ถาเจาอุบาลี
เรียนวิชาคํานวณ ดวยวิธีอยางนี้แหละ เมื่อเราทั้งสองลวงลับไป เจาอุบาลีก็จะอยูเ ปนสุขและ
ไมตองลําบาก ครั้นตอมาจึงหารือกันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาคํานวณ เขาจักหนักอก ถา
จะพึงเรียนวิชาดูรูปภาพ ดวยอุบายอยางนีแ้ หละ เมื่อเราทั้งสองลวงลับไป เจาอุบาลีกจ็ ะอยูเ ปน
สุขและไมตองลําบาก ครั้นตอมาจึงหารือกันอีกวา ถาเจาอุบาลีจักเรียนวิชาดูรูปภาพ นัยนตาทั้ง
ทั้งสองของเขาจักชอกช้ํา พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรเหลานี้แล มีความสุขเปนปกติ มี
ความประพฤติเรียบรอย บริโภคอาหารที่ดี นอนในหองนอนอันมิดชิด ถาเจาอุบาลีจะพึงไดบวช
ในสํานักพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร ดวยวิธีอยางนีแ้ หละ เมื่อเราทั้งสองลวงลับไป เจา
อุบาลีก็จะอยูเ ปนสุขและไมตองลําบาก.
ชวนกันออกบวช
[๖๔๙] เด็กชายอุบาลีไดยินถอยคําทีม่ ารดาบิดาสนทนาหารือกันดังนี้ จึงเขาไปหาเพื่อน
เด็กเหลานั้น ครั้นแลวไดพูดชวนดังนี้วา มาเถิดพวกเจา เราจักพากันไปบวชในสํานัก
พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร.
เด็กชายพวกนัน้ พูดวา ถาเจาบวช แมพวกเราก็จักบวชเหมือนกัน.
ไมรอชา เด็กชายเหลานัน้ ตางคนตางก็ไปหามารดาบิดาของตนๆ แลวขออนุญาตวา
ขอทานทั้งหลายจงอนุญาตใหพวกขาพเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
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มารดาของเด็กเหลานัน้ ก็อนุญาตทันที ดวยคิดเห็นวา เด็กเหลานีต้ างก็มีฉันทะรวมกัน
มีความมุงหมายดีดว ยกันทุกคน.
เด็กพวกนั้นเขาไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาแลว.
ภิกษุทั้งหลายก็ไดใหเด็กพวกนั้นบรรพชาและอุปสมบท.
ครั้นปจจุสสมัยแหงราตรี ภิกษุใหมเหลานั้นลุกขึ้นรองไหวิงวอนวา ขอทานทั้งหลาย
จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเคี้ยว.
ภิกษุทั้งหลายกลาวอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย จงรอใหราตรีสวางกอน ถาขาวตมมี
จักดื่มได ถาขาวสวยมี จักฉันได ถาของเคีย้ วมี จักเคีย้ วฉันได ถาขาวตมขาวสวยหรือของ
เคี้ยวไมมี ตองเที่ยวบิณฑบาตฉัน.
ภิกษุใหมเหลานั้นอันภิกษุทั้งหลายแมกลาวอยูอยางนี้แล ก็ยังรองไหวิงวอนอยูอยางนั้น
แลวา จงใหขาวตม จงใหขาวสวย จงใหของเคี้ยว ดังนี้ ยอมถายอุจจาระรดบาง ถาย
ปสสาวะรดบาง ซึ่งเสนาสนะ.
[๖๕๐] พระผูมีพระภาคทรงตื่นบรรทม ณ เวลาปจจุสสมัยแหงราตรี ไดทรงสดับเสียง
เด็กๆ ครั้นแลวตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา นั่นเสียงเด็กๆ หรือ อานนท?
จึงทานพระอานนทไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาคแลว.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา ภิกษุ
ทั้งหลายรูอยูย งั บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉน โมฆบุรุษเหลานั้นรูอ ยู
จึงไดยงั บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบทเลา? เพราะบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป เปนผูไม
อดทนตอเย็น รอน หิวกระหาย เปนผูมีปกติไมทนทานตอสัมผัสแหง เหลือบ ยุง ลมแดด
สัตวเสือกคลาน ตอคํากลาวที่เขากลาวราย อันมาแลวไมดี ตอทุกขเวทนาทางกาย อันกลาแข็ง
เผ็ดรอน ไมเปนที่ยินดี ไมเปนที่พอใจ อันอาจผลาญชีวิตได ที่เกิดขึ้นแลว อันบุคคลมีอายุ
ครบ ๒๐ ปเทานั้น จึงจะเปนผูอดทนตอเย็น รอน หิวกระหาย เปนผูมปี กติทนทานตอสัมผัส
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แหง เหลือบ ยุง ลม แดด สัตวเสือกคลาน ตอคํากลาวที่เขากลาวราย อันมาแลวไมดี
ตอทุกขเวทนาทางกาย อันกลาแข็ง เผ็ดรอน ไมเปนทีย่ ินดี ไมเปนที่พอใจ อันอาจผลาญ
ชีวิตไดทเี่ กิดขึน้ แลว การกระทําของโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๑๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด รูอ ยู ยังบุคคลมีปหยอน ๒๐ ใหอุปสมบท บุคคล
นั้นไมเปนอุปสัมบันดวย ภิกษุทั้งหลายนัน้ ถูกติเตียนดวย นี้เปนปาจิตตียในเรื่องนั้น.
เรื่องเด็กชายอุบาลี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๕๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.
ที่ชื่อวา มีปหยอน ๒๐ คือ มีอายุยังไมครบ ๒๐ ป.
ภิกษุตั้งใจวาจักใหอุปสมบท แลวแสวงหาคณะก็ดี พระอาจารยกด็ ี บาตรก็ดี จีวรก็ดี
สมมติสีมาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติ
ทุกกฏ ๒ ตัว จบกรรมวาจาครั้งสุดทาย พระอุปชฌายะตองอาบัติปาจิตตีย คณะและพระอาจารย
ตองอาบัติทุกกฏ.
บทภาชนีย
[๖๕๒] บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวามีอายุหยอน ๒๐ ป ใหอุปสมบท
ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุสงสัยอยู ใหอุปสมบท, ตองอาบัติทุกกฏ.
บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท, ไมตองอาบัติ.
บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวายังไมครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ.
บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสงสัยอยู ใหอุปสมบท ตองอาบัติทุกกฏ.
บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๕๓] บุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ภิกษุสําคัญวามีอายุครบ ๒๐ ป ใหอุปสมบท ๑
บุคคลมีอายุครบ ๒๐ ป ภิกษุสําคัญมีอายุครบ ๒๐ ป ใหอปุ สมบท ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
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๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๖๕๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พวกพอคาเกวียนตางหมูหนึ่งประสงคจะเดิน
ทางจากพระนครราชคฤห ไปสูชนบททางทิศตะวันตก ภิกษุรูปหนึ่งไดกลาวกะพอคาพวกนั้นวา
แมอาตมาจักขอเดินทางไปรวมกับพวกทาน.
พวกพอคาเกวียนตางกลาววา พวกกระผมจักหลบหนีภาษีขอรับ.
ภิกษุนั้นพูดวา ทานทั้งหลายจงรูกนั เองเถิด.
เจาพนักงานศุลกากรทั้งหลายไดทราบขาววา พวกพอคาเกวียนตางจักหลบหนีภาษี จึง
คอยซุมอยูที่หนทาง ครั้นพวกเจาพนักงานเหลานั้นจับพอคาเกวียนตางหมูนั้น ริบของตองหามไว
ไดแลว ไดกลาวกะภิกษุพวกนั้นวา พระคุณเจารูอยูเ หตุไรจึงไดเดินทางรวมกับพอคาเกวียนตางผู
ลักซอนของตองหามเลา? เจาหนาที่ไตสวนแลวปลอยภิกษุนั้นไป ครั้นภิกษุรูปนั้นไปถึงพระนคร
สาวัตถีแลว ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุรูอยู จึงไดชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกพอคาผูเปนโจร
เลา? แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอรูอยูชักชวนแลว
เดินทางสายเดียวกันกับพวกเกวียน พวกตางผูเปนโจร จริงหรือ?
ภิกษุรูปนัน้ ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธอรูอยูจ ึงไดชักชวนแลว
เดินทางไกลสายเดียวกันกับพวกเกวียน พวกตางผูเปนโจรเลา? การกระทําของเธอนัน่ ไมเปน
ไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๑๑๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด รูอ ยู ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกัน กับ
พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๕๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือ รูเอง หรือคนอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.
ที่ชื่อวา พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ไดแกพวกโจรผูทําโจรกรรมมาก็ดี ไมไดทาํ
มาก็ดี ผูที่ลักของหลวงก็ดี ผูท ี่หลบซอนของเสียภาษีก็ดี.
บทวา กับ คือรวมกัน.
บทวา ชักชวนแลว ความวา ชักชวนกันวา ทานทั้งหลาย พวกเราไปกันเถิด ไปซิ
ขอรับ จงไปกันเถิดขอรับ ไปซิ ทานทั้งหลาย พวกเราไปกันวันนี้ ไปกันพรุงนี้ หรือไปกัน
มะรืนนี้ ดังนี้เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง ความวา ในตําบลบานกําหนดชั่วไกบินถึง
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะบาน ในปาหาบานมิได ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะกึง่
โยชน.
บทภาชนีย
[๖๕๖] พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวาพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ชัก
ชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกัน โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุมีความสงสัย ชักชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกัน
โดยที่สุดแมสนิ้ ระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.
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พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวามิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ชักชวน
แลวเดินทางไกลสายเดียวกัน โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง ไมตองอาบัติ.
ภิกษุชกั ชวน คนทั้งหลายมิไดชกั ชวน ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวา พวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ... ตอง
อาบัติทุกกฏ.
มิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุมีความสงสัย ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
มิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ภิกษุสําคัญวามิใชพวกเกวียนพวกตางผูเปนโจร ...
ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๕๗] ภิกษุไมไดชักชวนกันไป ๑ คนทั้งหลายชักชวน ภิกษุมไิ ดชักชวน ๑ ไปผิด
วันผิดเวลา ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
___________
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๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๖๕๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งกําลังเดินทางไปสูพระนครสาวัตถี
ในโกศลชนบท เดินทางไปทางประตูบานแหงหนึ่ง. สตรีผูหนึ่งทะเลาะกับสามีแลวเดินออกจาก
บานไป พบภิกษุรูปนั้นแลวไดถามวา พระคุณเจาจักไปไหน เจาขา?
ภิกษุนั้นตอบวา ฉันจักไปสูพระนครสาวัตถี จะ.
สตรีนั้นขอรองวา ดิฉันจักไปกับพระคุณเจาดวย.
ภิกษุนั้นกลาวรับรองวา ไปเถิด จะ.
ขณะนัน้ สามีของสตรีนั้นออกจากบานแลว ถามคนทั้งหลายวา พวกทานเห็นสตรีมี
รูปรางอยางนี้บางไหม?
คนทั้งหลายตอบวา สตรีมีรูปรางเชนวานั้นเดินไปกับพระ.
ในทันที เขาไดติดตามไปจับภิกษุนั้นทุบตีแลวปลอยไป ภิกษุนั้นนั่งพอตนเองอยู ณ
โคนตนไมแหงหนึ่ง.
จึงสตรีนั้นไดกลาวกะบุรุษผูสามีวา นาย พระรูปนัน้ มิไดพาดิฉันไป ดิฉันตางหากไปกับ
ทาน พระรูปนัน้ ไมใชเปนตัวการ นายจงไปขอขมาโทษทานเสีย.
บุรุษนั้นไดขอขมาโทษภิกษุนั้น ในทันใดนัน้ แล.
ครั้นภิกษุนั้นไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดเลาเรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุที่
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดชกั ชวนแลวเดินทางไกล
สายเดียวกันกับมาตุคามเลา
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอชักชวนแลวเดินทาง
ไกลสายเดียวกับมาตุคาม จริงหรือ?
ภิกษุรูปนัน้ ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 555
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดชักชวนแลวเดินทาง
ไกลสายเดียวกับมาตุคามเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๑๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกันกับมาตุคาม
โดยที่สุดแมสนิ้ ระยะบานหนึ่ง เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๕๙] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มาตุคาม ไดแกหญิงมนุษย มิใชหญิงยักษ มิใชหญิงเปรต มิใชสัตวดิรัจฉาน
ตัวเมีย เปนสตรีผูรูเดียงสา สามารถทราบซึ้งถึงถอยคําเปนสุภาษิต ทุพภาษิต วาจาชัว่ หยาบและ
สุภาพ.
บทวา กับ คือรวมกัน.
บทวา ชักชวนแลว คือ ชักชวนวา เราไปกันเถิดจะ เราไปกันเถิดคะ เราไปกัน
เถิดพระคุณเจา เราไปกันเถิดนองหญิง เราไปกันวันนี้ ไปกันพรุงนี้ หรือไปกันมะรืนนี้ ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติทุกกฏ.
บทวา โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง ความวา ในตําบลบาน กําหนดชั่วไกบินถึง
ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะบาน. ในปาหาบานมิได ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ ระยะ
กึ่งโยชน.
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บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๖๐] มาตุคาม ภิกษุสาํ คัญวามาตุคาม ชักชวนกันแลวเดินทางไกลสายเดียวกัน โดย
ที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสงสัย ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกัน โดยที่สุดแมสิ้นระยะ
บานหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
มาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ชักชวนแลว เดินทางไกลสายเดียวกัน โดยที่สุด
แมสิ้นระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ภิกษุชกั ชวน มาตุคามมิไดชักชวน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุชกั ชวนแลวเดินทางไกลสายเดียวกันกับหญิงยักษ หญิงเปรต บัณเฑาะก หรือ
สัตวดิรัจฉานตัวเมียมีกายคลายมนุษย โดยที่สุดแมสิ้นระยะบานหนึ่ง ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวามาตุคาม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชมาตุคาม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชมาตุคาม ภิกษุสําคัญวาไมใชมาตุคาม ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๖๑] ภิกษุไมไดชักชวนกันไป ๑ มาตุคามชักชวน ภิกษุไมไดชกั ชวน ๑ ภิกษุไป
ผิดวันผิดเวลา ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
___________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 557
๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระอริฏฐะ มิจฉาทิฏฐิ
[๖๖๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฏฐิ
ทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรม
เหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม
ภิกษุหลายรูปไดทราบขาววา พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง มีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้เกิดขึน้ วา
เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปน
ธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม แลวพากันเขาไปหา
พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง ถามวา อาวุโส อริฏฐะ ขาววา ทานมีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้
เกิดขึ้นวา ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรมเหลาใดวา
ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ จริงหรือ?
อ. จริงอยางวานั้นแล อาวุโสทั้งหลาย ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว
โดยประการทีต่ รัสวาเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
ภิ. อาวุโส อริฏฐะ ทานอยาไดวาอยางนั้น ทานอยาไดกลาวตูพ ระผูมีพระภาค การกลาว
ตูพระผูมีพระภาคไมดแี น พระผูมีพระภาคไมไดตรัสอยางนั้นเลย ธรรมอันทําอันตรายพระผูมีพระภาคตรัสไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง
กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา มีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษใน
กามทั้งหลายนีม้ ากยิ่งนัก กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนรางกระดูก มีทุกข
มาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา
เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูม ีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนคบหญา ... กามทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา
เปรียบเหมือนความฝน ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนของยืม ... กามทั้งหลายพระผูม ีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบ
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เหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบเหมือนแหลนหลาว ...
กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษ
ในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก.
พระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรง แมอันภิกษุเหลานั้นวากลาวอยูอยางนีก้ ็ยังยึดถือ
ทิฏฐิเห็นปานนั้นอยู ดวยความยึดมั่นอยางเดิม ซ้ํายังกลาวยืนยันวา ผมกลาวอยางนั้นจริง
อาวุโสทั้งหลาย ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรมเหลาใดวา
ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้.
เมื่อภิกษุเหลานั้น ไมอาจเปลื้องพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรงจากทิฏฐิอันทราม
นั้นได จึงพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค กราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ.
ประชุมสงฆทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ใน
เพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามพระอริฏฐะผูเกิดในตระกูลพรานแรงวา ดูกรอริฏฐะ
ขาววา เธอมีทฏิ ฐิทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว
โดยประการทีต่ รัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตราย
แกผูเสพไดจริงไม จริงหรือ?
พระอริฏฐะทูลรับวา เปนจริงดังรับสั่ง พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจารูทั่วถึงธรรม
ที่พระองคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร ธรรมเหลานั้นหาอาจ
ทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุไร เธอจึงเขาใจธรรมที่เราแสดงแลว
อยางนั้นเลา ธรรมอันทําอันตราย เรากลาวไวโดยบรรยายเปนอันมากมิใชหรือ? และธรรม
เหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามทั้งหลายเรากลาววามีความยินดีนอย มีทุกขมาก
มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนีม้ ากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนราง
กระดูก ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน
คบหญา ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ... กามทั้งหลายเรากลาววา
เปรียบเหมือนความฝน ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนของยืม ... กามทั้งหลายเรา
กลาววาเปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ...
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กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนแหลนหลาว ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนศีรษะงู
มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก เมื่อเปนเชนนัน้ เธอชื่อวา
กลาวตูเราดวยทิฏฐิที่ตนยึดถือไวผิด ชื่อวาทําลายตนเอง และชื่อวาประสบบาปมิใชบุญเปน
อยางมาก เพราะขอนั้นแหละ จักเปนไปเพือ่ ผลไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อผลเปนทุกขแกเธอ
ตลอดกาลนาน การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๑๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด กลาวอยางนี้วา ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร ธรรมเหลานั้น
หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนีว้ า
ทานอยาไดพูดอยางนั้น ทานอยาไดกลาวตูพ ระผูมีพระภาคเจา การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีดอก พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสอยางนัน้ เลย แนะเธอ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้น อาจ
ทําอันตรายแกผูเสพไดจริง และภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนั้น ขืนถืออยูอยางนัน้ แล
ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศหามจนหนที่ ๓ เพื่อสละการนั้นเสีย ถาเธอ
ถูกสวดประกาศหามอยูจนหนที่ ๓ สละการนั้นเสียได การสละไดดั่งนี้ นั่นเปนการดี
ถาไมสละ เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระอริฏฐะ มิจฉาทิฏฐิ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๖๓] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
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บทวา กลาวอยางนี้ ความวา พูดอยางนี้วา ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานัน้ หาอาจทําอันตรายแก
ผูเสพไดจริงไม.
[๖๖๔] บทวา ภิกษุนนั้ ไดแก ภิกษุผูทพี่ ูดอยางนี้.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุพวกอืน่ คือ ภิกษุพวกที่ไดเห็น ที่ไดยินเหลานั้น
พึงวากลาววา ทานอยาไดพูดอยางนั้น ทานอยาไดกลาวตูพ ระผูมีพระภาค การกลาวตูพ ระผูมี
พระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคไมไดตรัสอยางนั้นเลย แนะเธอ พระผูม ีพระภาคตรัสธรรม
อันทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง พึงวา
กลาวแมครั้งทีส่ อง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม ถาเธอสละได การสละไดดงั นี้ นั่นเปนการดี
ถาเธอสละไมได ตองอาบัตทิ ุกกฏ ภิกษุทงั้ หลายทราบเรื่องแลว ไมวากลาว ตองอาบัติทุกกฏ
ภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวภิกษุนั้นมา ณ ที่ทามกลางสงฆ แลวพึงวากลาววา ทานอยาไดพูดอยางนัน้
ทานอยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคไมไดตรัส
อยางนั้นเลย แนะเธอ พระผูม ีพระภาคตรัสธรรมอันทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก
ก็แลธรรมเหลานั้น อาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง พึงวากลาวแมครั้งทีส่ อง พึงวากลาวแมครั้ง
ที่สาม ถาเธอสละได การสละไดดังนี้ นัน่ เปนการดี ถาไมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖๖๕] ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดประกาศหาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงสวด
ประกาศหามอยางนี้:ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติจตุตถกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาสมนุภาส
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ทิฏฐิอันเปนบาปมีอยางนี้เปนรูป บังเกิด
แกภกิ ษุมีชื่อนีว้ า เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวา
เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานี้หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุนั้นไมสละ
ทิฏฐินั้น ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงสวดประกาศหามภิกษุมีชื่อนี้
เพื่อละทิฏฐินนั้ นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ทิฏฐิอันเปนบาปมีอยางนี้เปนรูป บังเกิด
แกภกิ ษุมีชื่อนีว้ า เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวา
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เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม เธอไมละทิฏฐิ
นั้น สงฆสวดประกาศหามภิกษุมีชื่อนี้ เพื่อสละทิฏฐินั้น การสวดประกาศหามภิกษุ
มีชื่อนี้ เพื่อสละทิฏฐินั้น ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทาน
ผูใด ทานผูนั้นพึงพูด.
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สอง ...
ขาพเจากลาวความนีแ้ มครั้งที่สาม ...
ภิกษุมีชื่อนี้ อันสงฆสวดประกาศหามแลว เพื่อสละทิฏฐินั้น ชอบแกสงฆ
เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
บทภาชนีย
[๖๖๖] จบญัตติ ตองอาบัติทุกกฏ จบกรรมวาจา ๒ ครั้ง ตองอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว
จบกรรมวาจาครั้งสุด ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะปาจิตตีย
[๖๖๗] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ไมยอมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมยอมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมไมเปนธรรม ไมยอมสละ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ไมยอมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ไมยอมสละ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๖๘] ภิกษุผูไมถูกสวดประกาศหาม ๑ ภิกษุผูยอมสละ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
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๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๖๖๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียร ูอยู กินรวมบาง อยูรวมบาง สําเร็จ
การนอนดวยกันบาง กับพระอิรฏฐะผูกลาวอยางนั้น ผูยังไมไดทํากรรมอันสมควร ยังไมไดสละ
ทิฏฐินั้น บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียรูอยู
จึงไดกนิ รวมบาง อยูรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกันบาง กับพระอริฏฐะผูกลาวอยางนั้น ผูยัง
ไมไดทํากรรมอันสมควร ผูยงั ไมไดสละทิฏฐินั้นเลา ...
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู
กินรวมบาง อยูรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกันบาง กับอริฏฐะผูกลาวอยางนั้น ผูย ังไมไดทํา
กรรมอันสมควร ผูยังไมไดสละทิฏฐินั้น จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอรูอยู จึงไดกิน
รวมบางอยูรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกันบาง กับอริฏฐกะผูกลาวอยางนั้น ผูยังไมไดทํากรรม
อันสมควรผูยงั ไมไดสละทิฏฐินั้นเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชน ที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๑๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด รูอ ยู กินรวมก็ดี อยูรวมก็ดี สําเร็จการนอนดวย
กันก็ดี กับภิกษุผูกลาวอยางนั้น ยังไมไดทาํ กรรมอันสมควร ยังไมไดสละทิฏฐินั้น
เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๖๗๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือรูเอง หรือคนอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.
บทวา ผูกลาวอยางนั้น คือ ผูกลาวอยางนี้วา ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวา เปนธรรมทําอันตรายอยางไร ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
ที่ชื่อวา ยังไมไดทํากรรมอันสมควร คือ เปนผูถูกสงฆยกวัตรแลว สงฆยังไมได
เรียกเขาหมู
คําวา กับ ... ยังไมไดสละทิฏฐินั้น คือ กับ ... ยังไมสละทิฏฐิที่ถือนั้น.
บทวา กินรวมก็ดี อธิบายวา ที่ชื่อวากินรวม หมายถึงการคบหา มี ๒ อยาง คบหากัน
ในทางอามิส ๑ คบหากันในทางธรรม ๑
ที่ชื่อวา คบหากันในทางอามิส คือ ใหอามิสก็ดี รับอามิสก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
ที่ชื่อวา คบหากันในทางธรรม คือ บอกธรรมให หรือขอเรียนธรรม.
ภิกษุบอกธรรมให หรือขอเรียนธรรมโดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท.
ภิกษุบอกธรรมให หรือขอเรียนธรรมโดยอักขระ ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ อักขระ.
บทวา อยูร วมก็ดี ความวา ทําอุโบสถก็ดี ปวารณาก็ดี สังฆกรรมก็ดี รวมกับภิกษุ
ผูถูกสงฆยกวัตรแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.
คําวา สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี อธิบายวา ในที่มีหลังคาเดียวกัน เมื่อภิกษุผูถูกสงฆ
ยกวัตรนอนแลว ภิกษุจึงนอน ตองอาบัติปาจิตตีย เมื่อภิกษุนอนแลว ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร
จึงนอน ตองอาบัติปาจิตตีย หรือนอนทั้ง ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย ลุกขึ้นแลวนอนซ้ําอีก
ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๖๗๑] ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว ภิกษุสําคัญวาถูกสงฆยกวัตรแลว กินรวมก็ดี
อยูรวมก็ดี สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว ภิกษุยังสงสัยอยู กินรวมก็ดี อยูรว มก็ดี สําเร็จการนอน
ดวยกันก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุผูถูกสงฆยกวัตรแลว ภิกษุสําคัญวามิใชผูถูกสงฆยกวัตร กินรวมก็ดี อยูรวมก็ดี
สําเร็จการนอนดวยกันก็ดี ไมตองอาบัติ.
ไมใชภกิ ษุผูถูกสงฆยกวัตร ภิกษุสําคัญวาถูกสงฆยกวัตรแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชภกิ ษุผูถูกสงฆยกวัตร ภิกษุยังสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมใชภกิ ษุผูถูกสงฆยกวัตร ภิกษุสําคัญวาไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๗๒] ภิกษุรวู าไมใชภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร ๑ ภิกษุรูวาภิกษุถูกสงฆยกวัตร แตสงฆ
เรียกเขาหมูแลว ๑ ภิกษุรวู าภิกษุถูกสงฆยกวัตรแลว แตสละทิฏฐินั้นแลว ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
___________
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๗. สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องสมณุทเทสกัณฑกะ มิจฉาทิฏฐิ
[๖๗๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น สมณุทเทสชื่อกัณฑกะ มีทิฏฐิทรามเห็นปานนี้
เกิดขึ้นวา เรารูท ั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรมเหลาใดวาธรรม
เหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุหลายรูป
ไดทราบขาววา สมณุทเทสชื่อกัณฑกะมีทฏิ ฐิทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผู
มีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย
ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ภิกษุเหลานั้นเขาไปหาสมณุทเทสชื่อกัณฑกะ
ถึงสํานักแลวถามวา อาวุโส กัณฑกะ ขาววา เธอมีทิฏฐิทรามเห็นปานนีเ้ กิดขึ้นวา เรารูถ ึงทั่วธรรมที่
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรมเหลาใดวาธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย
ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ จริงหรือ?
ก. จริงอยางวานั้นแล ขอรับ ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ที่โดย
ประการ ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตราย
แกผูเสพไดจริงไม ดังนี้ จริงหรือ?
ภิ. อาวุโส กัณฑกะ เธออยาไดวาอยางนั้น เธออยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การ
กลาวตูพระผูมพี ระภาคไมดีแน พระผูมีพระภาคมิไดตรัสอยางนั้นเลย ธรรมอันทําอันตราย
พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง
กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวามีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก โทษใน
กามทั้งหลายนีม้ ากยิ่งนัก กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนรางกระดูก ... กาม
ทั้งหลายพระผูม ีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา
เปรียบเหมือนคบหญา ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ... กาม
ทั้งหลายพระผูม ีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนความฝน ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา
เปรียบเหมือนของยืม ... กามทั้งหลายพระผูม ีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนผลไม ... กามทั้งหลาย
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พระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวา
เปรียบเหมือนแหลนหลาว ... กามทั้งหลายพระผูมีพระภาคตรัสวาเปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก
มีความคับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนีม้ ากยิ่งนัก.
สมณุทเทสกัณฑกะ อันภิกษุเหลานั้นวากลาวอยูเชนนี้ ยังยึดถือทิฏฐิทรามนั้น ดวยความยึดมัน่ อยางเดิม ซ้ํายังกลาวยืนยันวา ผมกลาวอยางนัน้ จริง ขอรับ ผมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย
ธรรมเหลานั้น หาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม ดังนี้.
เมื่อภิกษุเหลานั้นไมอาจเปลื้องสมณุทเทสกัณฑกะจากทิฏฐิอันทรามนั้นได จึงพากันไปเฝา
พระผูมีพระภาค แลวกราบทูลเรื่องนั้นใหทรงทราบ.
ประชุมสงฆโปรดใหนาสนะ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น
ในเพราะเหตุแรกเกิดนัน้ แลวทรงสอบถามสมณุทเทสกัณฑกะวา ดูกรกัณฑกะ ขาววา เธอมี
ทิฏฐิอันทรามเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่
ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรมเหลานี้เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพได
จริงไม ดังนี้จริงหรือ?
สมณุทเทสกัณฑกะทูลรับวา ขาพระพุทธเจากลาวอยางนั้นจริง พระพุทธเจาขา
ขาพระพุทธเจารูทั่วถึงธรรมที่พระองคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสธรรมเหลาใดวา ธรรม
เหลานี้ เปนธรรมทําอันตราย ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโมฆบุรุษ เพราะเหตุใด เจาจึงเขาใจธรรมที่เราแสดงแลว
เชนนั้นเลา ธรรมอันทําอันตรายเรากลาวไวโดยบรรยายเปนอันมากมิใชหรือ? และธรรมเหลา
นั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง กามทั้งหลายเรากลาววามีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความ
คับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนรางกระดูก ...
กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนคบหญา ...
กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ..., กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน
ความฝน ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนของยืม ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือน
ผลไม ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนเขียงสําหรับสับเนื้อ ... กามทั้งหลายเรากลาววา
เปรียบเหมือนแหลนหลาว ... กามทั้งหลายเรากลาววาเปรียบเหมือนศีรษะงู มีทุกขมาก มีความ
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คับแคนมาก โทษในกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนัก ก็เมื่อเปนเชนนั้น เจาชื่อวากลาวตูเ ราดวยทิฏฐิ
ที่ตนยึดถือไวผิด ชื่อวาทําลายตนเอง และชือ่ วาประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ขอนั้นแหละ
จักเปนไปเพื่อผลไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อผลเปนทุกขแกเจา ตลอดกาลนาน การกระทํา
ของเจานั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของ
ชุมชนที่เลื่อมใสแลว โดยทีแ่ ท การกระทําของเจานั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส และเพื่อความเปนอยางอื่นของชุมชนบางพวกที่เลื่อมใสแลว ครั้นแลวทรง
ทําธรรมีกถา รับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล สงฆจงนาสนะ
สมณุทเทสกัณฑกะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลสงฆพึงนาสนะอยางนี้ วาดังนี้:เจากัณฑกะ ตั้งแตวนั นีเ้ ปนตนไป เจาอยาอางพระผูม ีพระภาคนัน้ วาเปนศาสดาของเจา
และสมณุทเทสอื่นๆ ยอมไดการนอนดวยกันเพียง ๒-๓ คืนกับภิกษุทั้งหลายอันใด แมกิริยา
ที่ไดการนอนรวมนั้นไมมแี กเจา เจาคนเสีย เจาจงไป เจาจงฉิบหายเสีย.
ครั้งนั้น สงฆไดนาสนะสมณุทเทสกัณฑกะแลว.
เกลี้ยกลอมสมณุทเทส
[๖๗๔] ตอมา พระฉัพพัคคียรูอยู เกลี้ยกลอมสมณุทเทสกัณฑกะ ผูถ ูกสงฆนาสนะ
อยางนั้นแลว ใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง สําเร็จการนอนดวยกันบาง. บรรดาภิกษุทเี่ ปนผู
มักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียรูอยู จึงไดเกลี้ยกลอมสมณุทเทส
กัณฑกะ ผูถูกสงฆนาสนะอยางนั้นแลว ใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง สําเร็จการนอน
ดวยกันบางเลา
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววาพวกเธอรูอยู
เกลี้ยกลอมสมณุทเทสกัณฑกะ ผูถูกสงฆนาสนะอยางนัน้ แลว ใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง
สําเร็จการนอนดวยกันบาง จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได
เกลี้ยกลอมสมณุทเทสกัณฑกะผูถูกสงฆนาสนะอยางนัน้ แลวใหอุปฏฐากบาง กินรวมบาง สําเร็จ
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การนอนรวมกันบางเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๑๙. ๑๐. ถาแมสมณุทเทสกลาวอยางนี้วา ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมี
พระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวาเปนธรรมทําอันตรายไดอยางไร ธรรม
เหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทงั้ หลายพึงวา
กลาวอยางนี้วา อาวุโส สมณุทเทส เธออยาไดพูดอยางนัน้ เธออยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีดอก พระผูมีพระภาคไมไดตรัส
อยางนั้นเลย. อาวุโส สมณุทเทส พระผูมีพระภาคตรัสธรรมทําอันตรายไวโดย
บรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริง และสมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูอยางนัน้ ขืนถืออยูอยางนั้นเทียว สมณุทเทสนั้น
อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา แนะอาวุโส สมณุทเทส เธออยาอางพระผูมี
พระภาคนัน้ วาเปนพระศาสดาของเธอ ตั้งแตวันนีไ้ ป และพวกสมณุทเทสอื่นยอม
ไดการนอนรวมเพียง ๒-๓ คืน กับภิกษุทั้งหลายอันใด แมกิริยาที่ไดการนอนรวม
นั้นไมมีแกเธอ เจาคนเสีย เจาจงไป เจาจงฉิบหายเสีย. อนึง่ ภิกษุใด รูอยู
เกลี้ยกลอมสมณุทเทสผูถูกใหฉิบหายเสียอยางนั้นแลวใหอุปฏฐากก็ดี กินรวมก็ดี
สําเร็จการนอนรวมก็ดี เปนปาจิตตีย.
เรื่องสมณุทเทสกัณฑกะ มิจฉาทิฏฐิ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๗๕] ที่ชื่อวา สมณุทเทส ไดแกบคุ คลที่เรียกกันวาสามเณร คําวา กลาวอยางนี้
คือกลาววา ขาพเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว โดยประการที่ตรัสวาเปนธรรม
ทําอันตรายไดอยางไร ธรรมเหลานั้นหาอาจทําอันตรายแกผูเสพไดจริงไม.
[๖๗๖] คําวา สมณุทเทสนั้น ไดแกสมณุทเทสผูที่กลาวอยางนั้น.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุพวกอืน่ คือ พวกภิกษุผูไดเห็น ผูไดยนิ
พึงวากลาววา อาวุโส สมณุทเทส เธออยาไดพูดอยางนั้น เธออยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค
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การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีแน พระผูมพี ระภาคไมไดตรัสอยางนั้นเลย อาวุโส สมณุทเทส
พระผูมีพระภาคตรัสธรรมทําอันตรายไวโดยบรรยายเปนอันมาก ก็แลธรรมเหลานั้นอาจทําอันตราย
แกผูเสพไดจริง พึงวากลาวแมครั้งที่สอง พึงวากลาวแมครั้งที่สาม ถาเธอสละได การสละ
ไดดังนี้ นั่นเปนการดี ถาไมสละ สมณุทเทสนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงวากลาวอยางนี้วา อาวุโส
สมณุทเทส เธออยาอางพระผูมีพระภาคนัน้ วา เปนพระศาสดาของเธอตั้งแตวนั นี้ไป และพวก
สมณุทเทสอื่น ยอมไดการนอนรวมเพียง ๒-๓ คืน กับภิกษุทั้งหลายอันใด แมกิริยาที่ไดการ
นอนรวมนัน้ ไมมีแกเธอ เจาคนเสีย เจาจงไป เจาจงฉิบหายเสีย ดังนี้.
[๖๗๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือ รูเอง หรือผูอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.
บทวา ผูถูกใหฉิบหายเสียอยางนัน้ แลว คือ ผูถูกสงฆนาสนะอยางนัน้ แลว.
ที่ชื่อวา สมณุทเทส ไดแกบุคคลที่เรียกกันวาสามเณร.
บทวา เกลี้ยกลอมก็ดี คือ เกลี้ยกลอมวา เราจักใหบาตร จีวร อุเทศ หรือปริปุจฉา
แกเธอ ดังนี,้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหอุปฏฐากก็ดี คือ ยินดี จุรณ ดินเหนียว ไมชาํ ระฟน หรือน้าํ บวนปาก
ของเธอ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา กินรวมก็ดี อธิบายวา ที่ชื่อวากินรวม หมายถึงการคบหา มี ๒ อยาง
คือคบหากันในทางอามิส ๑ คบหากันในทางธรรม ๑
ที่ชื่อวา คบหากันในทางอามิส คือ ใหอามิสก็ดี รับอามิสก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย
ที่ชื่อวา คบหากันในทางธรรม คือ บอกธรรมให หรือขอเรียนธรรม
ภิกษุบอกธรรมให หรือขอเรียนธรรม โดยบท ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ บท
ภิกษุบอกธรรมให หรือขอเรียนธรรม โดยอักขระ ตองอาบัติปาจิตตีย ทุกๆ อักขระ.
คําวา สําเร็จการนอนรวมก็ดี อธิบายวา ในที่มุงที่บังอันเดียวกัน เมือ่ สมณุทเทส
ผูถูกสงฆนาสนะนอนแลว ภิกษุจึงนอน ตองอาบัติปาจิตตีย เมื่อภิกษุนอนแลว สมณุทเทส
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ผูถูกสงฆนาสนะจึงนอน ภิกษุตองอาบัติปาจิตตีย หรือนอนทั้ง ๒ ตองอาบัติปาจิตตีย
ลุกขึ้นแลวนอนตอไปอีก ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๖๗๘] สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษุสําคัญวาถูกสงฆนาสนะแลว เกลีย้ กลอม
ก็ดี ใหอุปฏฐากก็ดี กินรวมก็ดี สําเร็จการนอนรวมก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษุมีความสงสัย เกลี้ยกลอมก็ดี ใหอุปฏฐากก็ดี
กินรวมกันก็ดี สําเร็จการนอนรวมกันก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
สมณุทเทสผูถูกสงฆนาสนะแลว ภิกษุสําคัญวาไมใชผูถูกสงฆนาสนะ เกลีย้ กลอมก็ดี
ใหอุปฏฐากก็ดี กินรวมก็ดี สําเร็จการนอนรวมก็ดี ไมตอ งอาบัติ.
สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ภิกษุสําคัญวาผูถูกสงฆนาสนะ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ภิกษุสําคัญวาไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๖๗๙] ภิกษุรูอยูว า สมณุทเทสไมใชผูถูกสงฆนาสนะ ๑ ภิกษุรูอยูวา สมณุทเทสยอม
สละทิฏฐินั้นแลว ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สัปปาณกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๗ จบ.
__________
หัวขอประจําเรื่อง
๑. สัญจิจจปาณสิกขาบท วาดวยแกลงฆาสัตว
๒. สัปปาณกสิกขาบท
วาดวยบริโภคน้ํามีตัวสัตว
๓. อุกโกฏนสิกขาบท
วาดวยฟน อธิกรณ
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๔. ทุฏุลลสิกขาบท
วาดวยปดอาบัติชั่วหยาบ
๕. อูนวีสติวัสสสิกขาบท วาดวยอุปสมบทกุลบุตรมีอายุ หยอน ๒๐ ป
๖. เถยยสัตถสิกขาบท วาดวยเดินทางรวมกับพอคาผูเปนโจร
๗. สังวิธานสิกขาบท
วาดวยชักชวนมาตุคามเดินทางสายเดียวกัน
๘. อริฏฐสิกขาบท
วาดวยพระอริฏฐะ
๙. อุกขิตตสัมโภคสิกขาบท วาดวยการคบหากับภิกษุผูถูกสงฆยกวัตร
๑๐. กัณฑกสิกขาบท
วาดวยสมณุทเทสชื่อกัณฑกะ
___________
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ปาจิตตีย วรรคที่ ๘
๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระฉันนะ
[๖๘๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร
โกสัมพี. ครั้งนั้น ทานพระฉันนะ ประพฤติอนาจาร ภิกษุทั้งหลายพากันวากลาวอยางนีว้ า อาวุโส
ฉันนะ ทานอยาไดทําการเห็นปานนั้น การทําอยางนั้น นัน่ ไมควร.
ทานกลาวอยางนีว้ า อาวุโส ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาที่ฉันยังไมได
สอบถามภิกษุอื่น ผูฉลาด ผูทรงวินัย.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทานพระฉันนะ
อันภิกษุท้งั หลายกลาววาอยูโดยชอบธรรม จึงไดกลาวอยางนี้วา อาวุโส ฉันจักยังไมศกึ ษาในสิกขา
บทนี้ ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอนื่ ผูฉลาด ผูทรงวินัย ดังนี้เลา แลวกราบทูลเนื้อ
ความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระฉันนะวา ดูกรฉันนะ ขาววา เธออันภิกษุทั้งหลาย
วากลาวอยูโดยชอบธรรม ไดกลาวอยางนีว้ า อาวุโส ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี,้ ตลอด
เวลาที่ยังฉันไมไดสอบถามภิกษุอนื่ ผูฉลาด ผูทรงวินัย ดังนี้ จริงหรือ?
ทานพระฉันนะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉน เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาว
อยูโดยชอบธรรม จึงไดพูดอยางนีว้ า อาวุโส ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาที่ยัง
ไมไดสอบถามภิกษุอนื่ ผูฉลาด ผูทรงวินยั ดังนี้เลา การกระทําของเธอนั่นไมเปนไปเพื่อความ
เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๑๒๐. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด อันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรม กลาว
อยางนี้วา แนะเธอ ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถาม
ภิกษุอนื่ ผูฉลาด ผูทรงวินัย เปนปาจิตตีย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุผูศึกษาอยู ควรรูทั่วถึง ควรสอบถาม ควรตริตรอง
นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
เรื่องพระฉันนะ จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๘๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
บทวา อันภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุเหลาอื่น.
ที่ชื่อวา ชอบธรรม คือ สิกขาบทใดทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงบัญญัติไว นั่นชื่อวาชอบธรรม
ภิกษุผูอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยูโดยชอบธรรมนั้น กลาวอยางนี้ คือ กลาววา แนะเธอ
ฉันจักยังไมศกึ ษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอนื่ ผูฉลาด ผูทรงวินัย
เปนบัณฑิต มีปญญา เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ดังนี้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๘๒] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน กลาวอยางนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัยอยู กลาวอยางนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กลาวอยางนัน้ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ปญจกะทุกกฏ
ภิกษุผูอันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู ตามสิกขาบทที่มิไดทรงบัญญัติไว กลาวอยางนี้วา
สิกขาบทนี้ ไมเปนไปเพื่อความขัดเกลา ไมเปนไปเพื่อความกําจัด ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
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ไมเปนไปเพื่อความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร และซ้ําพูดวา แนะเธอ เธอจักยัง
ไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอื่น ผูฉลาด ผูทรงวินัย เปนบัณฑิต
มีปญญา เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ดังนี,้ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุผูอันอนุปสัมบันวากลาวอยูตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวก็ตาม ที่มิไดทรงบัญญัติไว
ก็ตาม พูดอยางนี้วา สิกขาบทนี้ ไมเปนเพือ่ ความขัดเกลา ไมเปนไปเพือ่ ความกําจัด ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใส ไมเปนไปเพื่อความไมสะสม ไมเปนไปเพื่อปรารภความเพียร, และซ้ํา
กลาววา แนะเธอ ฉันจักยังไมศึกษาในสิกขาบทนี้ ตลอดเวลาที่ยังไมไดสอบถามภิกษุอื่น
ผูฉลาด ผูทรงวินัย เปนบัณฑิต มีปญญา เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก ดังนี้, ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน กลาวอยางนัน้ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัยอยู กลาวอยางนัน้ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กลาวอยางนั้น ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
[๖๘๓] บทวา ผูศึกษาอยู คือ ผูใครจะสําเหนียก.
บทวา ควรรูทั่วถึง คือ ควรทราบไว.
บทวา ควรสอบถาม คือ ควรไตถามดู วาสิกขาบทนี้เปนอยางไร สิกขาบทนี้มีเนือ้
ความเปนอยางไร.
บทวา ควรตริตรอง คือ ควรคิด ควรพินิจ.
คําวา นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น ความวา นีเ้ ปนความถูกยิ่งในเรื่องนั้น.
อนาปตติวาร
[๖๘๔] ภิกษุกลาววา จักรู จักสําเหนียก ดังนี้ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบท ที่ ๑ จบ.
___________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 575
๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๖๘๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคตรัสวินัยกถา ทรงพรรณนา
คุณแหงพระวินัย ตรัสอานิสงสแหงการเรียนพระวินยั ทรงยกยองโดยเฉพาะทานอุบาลีเนืองๆ
แกภกิ ษุทั้งหลาย โดยอเนกปริยาย ภิกษุทั้งหลายพากันกลาววา พระผูมีพระภาคตรัสวินัยกถา
ทรงพรรณนาคุณแหงพระวินัย ตรัสอานิสงสแหงการเรียนพระวินัย ทรงยกยองโดยเฉพาะทาน
พระอุบาลีเนืองๆ โดยอเนกปริยาย อาวุโสทั้งหลาย ดั่งนัน้ พวกเราพากันเลาเรียนพระวินัย
ในสํานักทานพระอุบาลีเถิด ก็ภิกษุเหลานัน้ มากเหลา เปนเถระก็มี เปนมัชฌิมะก็มี เปนนวกะ
ก็มี ตางพากันเลาเรียนพระวินัยในสํานักทานพระอุบาลี.
สวนพระฉัพพัคคียไดหารือกันวา อาวุโสทั้งหลาย บัดนี้ ภิกษุเปนอันมาก ทั้งเถระ
มัชฌิมะและนวกะ พากันเลาเรียนพระวินยั ในสํานักทานพระอุบาลี ถาภิกษุเหลานี้จกั เปนผูรูพระบัญญัติในพระวินยั ทานจักฉุดกระชากผลักไสพวกเราไดตามใจชอบ อยากระนั้นเลย พวกเรา
จงชวยกันกนพระวินัยเถิด เมื่อตกลงดั่งนัน้ พระฉัพพัคคียจึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย กลาว
อยางนี้วา จะประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็กๆ นอยๆ เหลานี้ที่ยกขึ้นแสดงแลว ชางเปนไป
เพื่อความรําคาญ เพื่อความลําบาก เพื่อความยุงเหยิงนีก่ ระไร.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย
จึงไดพากันกนพระวินัยเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอชวยกันกน
วินัย จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดพากัน
กนวินัยเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส
หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๒๑. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อมีใครสวดปาติโมกขอยู กลาวอยางนี้วา
ประโยชนอะไรดวยสิกขาบทเล็กนอยเหลานี้ที่สวดขึ้นแลว ชางเปนไปเพื่อความรําคาญ
เพื่อความลําบาก เพื่อความยุง เหยิงนี่กระไร เปนปาจิตตีย เพราะกนสิกขาบท.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๘๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
คําวา เมื่อมีใครสวดปาติโมกขอยู ความวา เมื่อมีผูใดผูหนึ่งยกปาติโมกขขึ้นแสดง
อยูก็ดี ใหผูอื่นยกขึ้นแสดงอยูก็ดี ทองบนอยูก็ดี.
คําวา กลาวอยางนี้ ความวา กนพระวินัยแกอุปสัมบันวา ก็จะประโยชนอะไรดวย
สิกขาบทเล็กๆ นอยๆ เหลานีท้ ี่ยกขึ้นแสดงแลว ชางเปนไปเพื่อความรําคาญ เพื่อความ
ลําบาก เพื่อความยุงเหยิงนีก่ ระไร ความรําคาญ ความลําบาก ความยุงเหยิง ยอมมีแกพวก
ภิกษุจําพวกที่เลาเรียนพระวินัยนี้ แตจําพวกที่ไมเลาเรียนหามีไม สิกขาบทนี้พวกทานอยายกขึน้
แสดงดีกวา สิกขาบทนี้พวกทานไมสําเหนียกดีกวา สิกขาบทนี้พวกทานไมเรียนดีกวา สิกขาบท
นี้พวกทานไมทรงจําดีกวา พระวินยั จะไดสาบสูญ หรือภิกษุพวกนีจ้ ะไดไมรูพระบัญญัติ ดังนี้
เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๘๗] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน กนพระวินัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย กนพระวินัย ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กนพระวินยั ตองอาบัติปาจิตตีย.
ปญจกะทุกกฏ
ภิกษุกนธรรมอยางอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุกนพระวินัยหรือพระธรรมอยางอื่นแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน กนพระวินยั ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย กนพระวินัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน กนพระวินัย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๘๘] ภิกษุผูไมประสงคจะกน พูดตามเหตุวา นิมนตทานเรียนพระสูตร พระคาถา
หรือพระอภิธรรมไปกอนเถิด ภายหลังจึงคอยเรียนพระวินัย ดังนี้ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ
___________
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๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๖๘๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคีย ประพฤติอนาจารแลวตั้งใจ
อยูวา ขอภิกษุทั้งหลายจงทราบวา พวกเราเปนผูตองอาบัติดวยอาการทีไ่ มรู แลวเมื่อพระวินัยธร
ยกปาติโมกขขนึ้ แสดง กลาวอยางนี้วา พวกผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา ธรรมแมนี้ก็มาในพระ
สูตร เนื่องในพระสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียเมือ่ พระวินัยธรสวดปาติโมกขอยู กลาวอยางนี้วา
พวกผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา ธรรมแมนี้กม็ าในพระสูตร เนื่องในพระสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่ง
เดือน ดังนี้ ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา เมื่อพระวินยั ธร
สวดปาติโมกขอยู พวกเธอไดกลาวอยางนีว้ า ธรรมแมนกี้ ็มาในสูตร เนื่องในสูตร มาสูอุเทศ
ทุกกึ่งเดือน ดังนี้ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอเมื่อพระ
วินัยธรสวดปาติโมกขอยู จึงกลาวอยางนี้วา พวกผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา ธรรมแมนี้ก็มาใน
สูตร เนื่องในสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ดังนี้เลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๑๒๒. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกขอยูทุกกึ่งเดือน
กลาวอยางนี้วา ฉันเพิ่งรูเดีย๋ วนี้เองวา เออ ธรรมแมนี้ก็มาแลวในสูตร เนื่องแลว
ในสูตร มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน ถาภิกษุทั้งหลายอื่นรูจักภิกษุนั้นวา ภิกษุนี้เคยนั่งเมื่อ
ปาติโมกขกําลังสวดอยู ๒-๓ คราวมาแลว กลาวอะไรอีก อันความพนดวยอาการที่
ไมรู หามีแกภกิ ษุนั้นไม พึงปรับเธอตามธรรมดวยอาบัตทิ ี่ตองในเรื่องนั้น และพึง
ยกความหลงขึ้นแกเธอเพิ่มอีกวา แนะเธอ ไมใชลาภของเธอ เธอไดไมดีแลว ดวย
เหตุวาเมื่อปาติโมกขกําลังสวดอยู เธอหาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดไี ม นี้เปน
ปาจิตตีย ในความเปนผูแสรงทําหลงนั้น.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๖๙๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ทุกกึ่งเดือน คือ ทุกวันอุโบสถ.
บทวา เมือ่ พระวินัยธรกําลังสวดปาติโมกขอยู คือ เมือ่ ภิกษุกําลังยกปาติโมกข
ขึ้นแสดงอยู.
บทวา กลาวอยางนี้ ความวา ภิกษุประพฤติอนาจารมาแลว ตั้งใจอยูว า ขอภิกษุทั้ง
หลายจงรูวา เราเปนผูตองอาบัติดวยอาการที่ไมรู เมื่อภิกษุกําลังสวดปาติโมกขอยู กลาวอยางนี้
วา ผมเพิ่งทราบเดี๋ยวนี้เองวา เออ ธรรมแมนี้ก็มาในพระสูตร เนื่องแลวในพระสูตร มา
สูอุเทศทุกกึ่งเดือน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ.
[๖๙๑] คําวา ถา ... นั้น อธิบายวา ภิกษุเหลาอื่นรูจกั ภิกษุผูปรารถนาแสรงทําหลงวา
ภิกษุนี้เคยนั่งเมื่อพระวินัยธรสวดปาติโมกขอยู ๒-๓ คราวมาแลว พูดมากไปทําไมอีก อัน
ความพนจากอาบัติดวยอาการที่ไมรู หามีแกภิกษุนนั้ ไม พึงปรับเธอตามธรรมดวยอาบัติที่ตอง
เพราะประพฤติอนาจารนั้น และพึงยกความหลงขึ้นแกเธอเพิ่มอีก.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงยกขึ้นอยางนี้:ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาลงโมหาโรปนกรรม
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ เมื่อพระวินัยธรสวด
ปาติโมกขอยู หาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดวยดีไม ถาความพรอมพรั่งของสงฆ
ถึงที่แลว สงฆพึงยกความหลงขึ้นแกภิกษุมชี ื่อนี้ นี่เปนญัตติ.
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ภิกษุมีชื่อนี้ผูนี้ เมื่อพระวินัยธรสวด
ปาติโมกขอยู หาทําในใจใหสําเร็จประโยชนดวยดีไม สงฆยกความหลงขึ้นแกภิกษุ
มีชื่อนี้ การยกความหลงขึ้นแกภกิ ษุผูมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงเปนผูนิ่ง
ไมชอบแกทานผูใด ทานผูนนั้ พึงพูด ความหลงอันสงฆยกขึ้นแกภกิ ษุมชี ื่อนี้แลว
ชอบแกสงฆ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
บทภาชนีย
[๖๙๒] เมื่อสงฆยังไมยกความหลงขึน้ ภิกษุแสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทุกกฏ.
เมื่อสงฆยกความหลงขึ้นแลว ภิกษุยังแสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะปาจิตตีย
[๖๙๓] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุมคี วามสงสัย แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมไมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติปาจิตตีย.
ติกะทุกกฏ
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทุกกฏ.
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กรรมไมเปนธรรม ภิกษุมีความสงสัย แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทกุ กฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม แสรงทําหลงอยู ตองอาบัติทกุ กฏ.
อนาปตติวาร
[๖๙๔] ภิกษุยังไมไดฟงโดยพิสดาร ๑ ภิกษุฟงโดยพิสดารไมถึง ๒-๓ คราว ๑ ภิกษุ
ผูไมปรารถนาจะแสรงทําหลง ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
___________
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๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๖๙๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคีย โกรธ นอยใจ ใหประหาร
แกพระสัตตรสวัคคีย พระสัตตรสวัคคียรอ งไห ภิกษุทั้งหลายถามวา อาวุโสทั้งหลาย พวกทาน
รองไหทําไม?
พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พระฉัพพัคคียเหลานี้โกรธ นอยใจ ให
ประหารแกพวกผม.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย
จึงไดโกรธ นอยใจ ใหประหารแกภิกษุทงั้ หลายเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอโกรธ
นอยใจ ใหประหารแกภกิ ษุทั้งหลาย จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโกรธ
นอยใจ ใหประหารแกภกิ ษุทั้งหลายเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อม
ใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๒๓. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ นอยใจ ใหประหารแกภิกษุ เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๖๙๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิ ษุอื่น.
คําวา โกรธ นอยใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.
คําวา ใหประหาร ความวา ใหประหารดวยกายก็ดี ดวยของเนื่องดวยกายก็ดี ดวย
ของที่โยนไปก็ดี โดยที่สุด แมดวยกลีบอุบล ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๖๙๗] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน โกรธ นอยใจ ใหประหาร ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โกรธ นอยใจ ใหประหาร ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โกรธ นอยใจ ใหประหาร ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ภิกษุโกรธ นอยใจ ใหประหาร แกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๖๙๘] ภิกษุถูกใครๆ เบียดเบียน ประสงคจะปองกันตัว ใหประหาร ๑ ภิกษุวกิ ล
จริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
__________
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๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๖๙๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียโกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝา
มือขึ้นแกพระสัตตรสวัคคีย พระสัตตรสวัคคีย หลบประหารแลวรองไห ภิกษุทั้งหลายถามวา
อาวุโสทั้งหลาย พวกทานรองไห ทําไม?
พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พระฉัพพัคคียเหลานี้โกรธ นอยใจ เงือ้
หอกคือฝามือขึ้นแกพวกผม.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย
จึงไดโกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกภิกษุทั้งหลายเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอโกรธ
นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกภกิ ษุทั้งหลาย จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโกรธ
นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกภกิ ษุทั้งหลายเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๒๔. ๕. อนึ่ง ภิกษุใด โกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกภิกษุ เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 585
สิกขาบทวิภังค
[๗๐๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิ ษุอื่น.
คําวา โกรธ นอยใจ คือ ไมพอใจ แคนใจ เจ็บใจ.
คําวา เงื้อหอกคือฝามือขึ้น ความวา เงือดเงื้อกายก็ดี ของเนื่องดวยกายก็ดี โดย
ที่สุดแมกลีบอุบล ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๗๐๑] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน โกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือขึ้น
ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือขึ้น ตองอาบัติปาจิตตีย
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือขึ้น ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ภิกษุ โกรธ นอยใจ เงื้อหอกคือฝามือขึ้นแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๐๒] ภิกษุถูกใครๆ เบียดเบียน ประสงคจะปองกันตัว เงื้อหอกคือฝามือขึ้น ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
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๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๐๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียโจทภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสส
ไมมีมูล บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูม ักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจ ึง
ไดโจทภิกษุดว ยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอโจท
ภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดโจท
ภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูลเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๒๕. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด กําจัดซึ่งภิกษุดวยอาบัติสังฆาทิเสสหามูลมิได เปน
ปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๐๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
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บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ซึ่งภิกษุ คือ ซึ่งภิกษุอื่น.
ที่ชื่อวา หามูลมิได คือ ไมไดเห็น ไมไดยิน ไมไดรงั เกียจ.
บทวา ดวยอาบัติสังฆาทิเสส คือ ดวยอาบัติสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท สิกขาบทใด
สิกขาบทหนึ่ง.
บทวา กําจัด คือ โจทเองก็ดี ใหผูอื่นโจทก็ดี ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๗๐๕] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ตอง
อาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โจทดวยอาบัติสังฆาทิเสสไมมีมูล ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ปญจกะทุกกฏ
ภิกษุโจทดวยอาจารวิบตั ิก็ดี ดวยทิฏฐิวิบัติก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุโจทอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน โจท ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย โจท ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน โจท ตองอาบัติทกุ กฏ.
อนาปตติวาร
[๗๐๖] ภิกษุสําคัญวามีมูล โจทเองก็ดี ใหผูอื่นโจทก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
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๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๐๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแกลงกอความรําคาญใหแก
พระสัตตรสวัคคีย ดวยพูดวา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไววา สงฆ
ไมพึงอุปสมบทบุคคลมีอายุหยอน ๒๐ ป ดังนี้ ก็พวกทานมีอายุหยอน ๒๐ ป อุปสมบทแลว
พวกทานเปนอนุปสัมบันของพวกเรา กระมัง พระสัตตรสวัคคียเหลานั้นรองไห.
ภิกษุทั้งหลาย จึงถามอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานรองไหทําไม?
พระสัตตรสวัคคียตอบวา อาวุโสทั้งหลาย พระฉัพพัคคียเหลานีแ้ กลงกอความรําคาญให
แกพวกผม.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดแกลงกอความรําคาญใหแกภิกษุทั้งหลายเลา แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอแกลง
กอความรําคาญใหแกภกิ ษุทงั้ หลาย จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดแกลง
กอความรําคาญใหแกภกิ ษุทงั้ หลายเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใส
ของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๑๒๖. ๗. อนึ่ง ภิกษุใด แกลงกอความรําคาญแกภิกษุดวยหมายวา ดวย
เชนนี้ ความไมผาสุกจักมีแกเธอแมครูหนึง่ ทําความหมายอยางนีเ้ ทานัน้ แลใหเปน
ปจจัย หาใชอยางอื่นไม เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๐๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา แกภิกษุ คือ แกภกิ ษุรูปอื่น.
บทวา แกลง คือรูอยู รูดีอยู จงใจ ตั้งใจ ละเมิด
บทวา กอความรําคาญ ความวา กอความรําคาญเปนตนวา ชะรอยทานมีอายุหยอน
๒๐ ฝน อุปสมบทแลว ชะรอยทานบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแลว ชะรอยทานดื่มน้ําเมาแลว
ชะรอยทานนั่งในที่ลับกับมาตุคามแลว ดังนี้เปนตน ตองอาบัติปาจิตตีย.
คําวา ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจัย หาใชอยางอืน่ ไม คือ
ไมมีเหตุอะไรอื่นที่จะกอความรําคาญให.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๗๐๙] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน แกลงกอความรําคาญให ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย แกลงกอความรําคาญให ตองอาบัตปิ าจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน แกลงกอความรําคาญให ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ภิกษุแกลงกอความรําคาญใหแกอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
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อนุปสัมบัน ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๑๐] ภิกษุไมประสงคจะกอความรําคาญ พูดแนะนําวา ชะรอยทานจะมีอายุไมครบ
๒๐ ฝน อุปสมบทแลว ชะรอยทานจะบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแลว ชะรอยทานจะดื่มน้ําเมาแลว
ชะรอยทานจะนั่งในที่ลับกับมาตุคามแลว ทานจงรูไวเถิดวา ความรําคาญใจในภายหลังอยาไดมี
แกทาน ดังนี้ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
_______________
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๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๑๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียทะเลาะกับพวกภิกษุมศี ีลเปนที่รัก
พวกภิกษุมีศีลเปนที่รกั กลาวสนทนากันอยูอยางนีว้ า อาวุโสทั้งหลาย พระฉัพพัคคีย
พวกนี้เปนอลัชชี พวกเราไมอาจจะทะเลาะกับพระพวกนีไ้ ด.
พระฉัพพัคคียกลาวตออยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ทําไม พวกทานจึงไดเรียกพวกเราดวย
ถอยคําวาอลัชชี.
พวกภิกษุผูมีศีลเปนที่รักถามวา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานไดยินมาแตที่ไหน?
พระฉัพพัคคียตอบวา เรายืนแอบฟงพวกทานอยู.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิด
หมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดยืนแอบฟงอยูเลา แลว
กราบทูลเนื้อความนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา เมื่อภิกษุทั้ง
หลายเกิดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน พวกเธอไดยืนแอบฟงอยู จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิด
หมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน ไฉนพวกเธอจึงไดยืนแอบฟงอยูเลา การกระทํา
ของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใส
ยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๑๒๗. ๘. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน
ถึงการวิวาทกัน ยืนแอบฟงดวยหมายวาจักไดฟงคําที่เธอพูดกัน ทําความหมายอยางนี้
เทานั้นแลใหเปนปจจัย หาใชอยางอื่นไม เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๑๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่
ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา เมือ่ ภิกษุทั้งหลาย ไดแก ภิกษุพวกอืน่ .
คําวา เกิดหมางกัน เกิดทะเลาะกัน ถึงการวิวาทกัน คือเกิดอธิกรณขึ้น.
คําวา ยืนแอบฟง คือ เดินไปดวยความตั้งใจวา เราจักฟงคําของภิกษุเหลานี้ แลวจัก
ทวง จักเตือน จักฟอง จักใหสํานึก จักทําใหเกอเขิน ดังนี้ ตองอาบัติทุกกฏ ยืนอยูใ นทีใ่ ด
ไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อเดินไปขางหลัง รีบเดินใหทันดวยตั้งใจวา จักฟง ตองอาบัติทุกกฏ ยืนอยูใ นทีใ่ ด
ไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย.
เมื่อเดินไปขางหนา ลดเดินใหชาลงดวยตั้งใจวา จักฟง ตองอาบัติทุกกฏ ยืนอยูในที่ใด
ไดยิน ตองอาบัติปาจิตตีย.
บังเอิญเดินผานมาถึงสถานที่ที่ภิกษุยนื ก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี เมื่อเขาพูดงุบงิบกันอยู
ตองกระแอมไอใหเขารูตัว ถาไมกระแอมไอ หรือไมใหเขารูตัว ตองอาบัติปาจิตตีย.
คําวา ทําความหมายอยางนี้เทานั้นแลใหเปนปจจัย หาใชอยางอืน่ ไม ความวา
ไมมีเหตุอะไรอื่นที่จะยืนแอบฟงความ.
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บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๗๑๓] อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ยืนแอบฟง ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย ยืนแอบฟง ตองอาบัติปาจิตตีย.
อุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ยืนแอบฟง ตองอาบัติปาจิตตีย.
จตุกกะทุกกฏ
ภิกษุยืนแอบฟงถอยคําของอนุปสัมบัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุมีความสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนุปสัมบัน ภิกษุสําคัญวาอนุปสัมบัน ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๑๔] ภิกษุเดินไปหมายวา จักฟงถอยคําของภิกษุเหลานี้แลว จักงด จักเวน จัก
ระงับ จักเปลื้องตน ดังนี้ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
________________
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๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๑๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียประพฤติอนาจารแลว เมื่อ
การกสงฆทํากรรมแกภกิ ษุแตละรูปอยู ยอมคัดคาน ครั้นสงฆประชุมกันดวยกรรมบางอยางที่สงฆ
จะตองทํา พระฉัพพัคคียสาละวนทําจีวรกรรมกันอยู ไดใหฉันทะไปแกพระรูปหนึ่ง ทันใด สงฆ
จึงกลาววา อาวุโสทั้งหลาย ภิกษุรูปนี้เปนพวกพระฉัพพัคคียมารูปเดียว ฉะนัน้ พวกเราจะทํา
กรรมแกเธอ ดังนี้ แลวไดทํากรรมแกพระฉัพพัคคียรูปนัน้ เมื่อเสร็จแลว ภิกษุฉัพพัคคียรูปนั้น
ไดเขาไปหาพระฉัพพัคคีย พระฉัพพัคคียถามภิกษุรูปนั้นวา อาวุโส สงฆไดทําอะไร?
ภิกษุรูปนัน้ ตอบวา สงฆไดทํากรรมแกผม ขอรับ.
พระฉัพพัคคียกลาววา อาวุโส เราไมไดใหฉนั ทะไปเพื่อหมายถึงกรรมนี้วา สงฆจักทํา
กรรมแกทาน ถาเราทราบวา สงฆจักทํากรรมแกทาน เราจะไมพึงใหฉันทะไป.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย
ใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว จึงไดถึงความบนวาในภายหลังเลา ... แลวกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอใหฉันทะ
เพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ไดถึงความบนวาในภายหลัง จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอใหฉันทะ
เพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว จึงไดถึงความบนวาในภายหลังเลา การกระทําของพวกเธอนั่น
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ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๒๘. ๙. อนึ่ง ภิกษุใด ใหฉันทะเพื่อกรรมอันเปนธรรมแลว ถึงธรรมคือ
ความบนวาในภายหลัง เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๑๖] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
กรรมอันเปนธรรม ๔ อยาง
ที่ชื่อวา กรรมอันเปนธรรม ไดแก อุปโลกนกรรม ๑ ญัตติกรรม ๑ ญัตติทุติยกรรม ๑
ญัตติจตุตถกรรม ๑ ที่สงฆทําแลวตามธรรม ตามวินยั ตามสัตถุศาสน นี้ชื่อวากรรมอัน
เปนธรรม.
ภิกษุใหฉนั ทะไปแลว บนวา ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๗๑๗] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ใหฉันทะไปแลว บนวา
ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ใหฉันทะไปแลว บนวา ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมไมเปนธรรม ใหฉันทะไปแลว บนวา ไมตองอาบัติ.
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กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๗๑๘] ภิกษุรูอยูว า สงฆทํากรรมโดยไมถูกธรรม เปนพวกหรือทําแกภกิ ษุมใิ ชผูควร
แกกรรม บนวา ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
________________
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๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๑๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น สงฆประชุมกันดวยกรรมบางอยางที่สงฆ
จะตองทํา พระฉัพพัคคียสาละวนทําจีวรกรรมกันอยู ไดใหฉนั ทะไปแกภิกษุรูปหนึ่ง ถึงก็พอดี
สงฆตั้งญัตติแลววา สงฆประชุมกันเพื่อประสงคทํากรรมใด พวกเราจักทํากรรมนั้น ดังนี้.
ภิกษุรูปนัน้ จึงพูดขึน้ วา ภิกษุเหลานี้ทํากรรมแกภิกษุแตละรูปอยางนี้ พวกทานจักทํา
กรรมแกใครกัน แลวไมใหฉนั ทะ ลุกจากอาสนะหลีกไป.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุเมือ่ เรื่อง
อันจะพึงวินจิ ฉัยยังเปนไปอยูในสงฆ จึงไดไมใหฉนั ทะ ลุกจากอาสนะหลีกไปเลา แลวกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัย
ยังเปนไปอยูในสงฆ เธอไมใหฉันทะ ลุกจากอาสนะหลีกไป จริงหรือ?
ภิกษุรูปนัน้ ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอเมื่อเรื่องอันจะพึงวินิจฉัย
ยังเปนไปอยูในสงฆ จึงไดไมใหฉันทะ ลุกจากอาสนะหลีกไปเลา การกระทําของเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๑๒๙. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด เมื่อเรื่องอันจะพึงวินจิ ฉัยยังเปนไปอยูใ นสงฆ
ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๒๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา เรื่องอันจะพึงวินิจฉัยในสงฆ ไดแก เรื่องที่โจทกจําเลยแจงไวแลว แต
ยังไมไดวินจิ ฉัย ๑ ตั้งญัตติแลว ๑ กรรมวาจายังสวดคางอยู ๑
คําวา ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสนะหลีกไปเสีย คือ ตั้งใจวา ไฉน กรรมนี้
พึงกําเริบ พึงเปนวรรค พึงทําไมได ดังนี้แลว ลุกเดินไป ตองอาบัติทุกกฏ กําลังละหัตถบาส
แหงที่ชุมนุมสงฆ ตองอาบัติทุกกฏ ละหัตถบาสไปแลว ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
[๗๒๑] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ไมใหฉันทะแลวลุกจากอาสนะ
หลีกไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัยอยู ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมไมเปนธรรม ไมใหฉันทะแลว ลุกจากอาสนะ
หลีกไป ไมตองอาบัติ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๗๒๒] ภิกษุคดิ เห็นวา ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแกงแยง หรือการวิวาท
จักเกิดแกสงฆ ดังนี้แลวหลีกไป ๑ ภิกษุคิดเห็นวา สงฆจกั แตกแยกกัน หรือจักราวรานกัน
ดังนี้แลวหลีกไป ๑ ภิกษุคิดเห็นวา สงฆจกั ทํากรรม โดยไมเปนธรรม เปนวรรค หรือจักทํา
กรรมแกภิกษุมิใชผูควรแกกรรม ดังนี้แลวหลีกไป ๑ ภิกษุเกิดอาพาธ หลีกไป ๑ ภิกษุ
หลีกไปดวยธุระอันจะทําแกภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุปวดอุจจาระปสสาวะแลวหลีกไป ๑ ภิกษุไมตั้งใจ
จะทํากรรมใหเสีย หลีกไปดวยคิดวาจะกลับมาอีก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
________________
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๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๑
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร
[๗๒๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร อัน
เปนสถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น ทานพระทัพพมัลลบุตร
จัดเสนาสนะและแจกอาหารแกสงฆ แตทานเปนผูมีจวี รเกา. สมัยนั้น มีจีวรผืนหนึ่งเกิดขึ้น
แกสงฆ สงฆจึงไดถวายจีวรผืนนั้นแกทานพระทัพพมัลลบุตร พวกพระฉัพพัคคียพากันเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ภิกษุทงั้ หลายนอมลาภของสงฆไปตามชอบใจ.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคีย
กับสงฆผูพรอมเพรียงกันใหจีวรไปแลว ภายหลังจึงไดถึงธรรมคือบนเลา แลวกราบทูลเรื่อง
นั้นแดพระผูมพี ระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอกับสงฆ
ผูพรอมเพรียงกันใหจวี รแลว ภายหลังถึงธรรมคือบน จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอกับสงฆ
ผูพรอมเพรียงกันใหจวี รแลว ภายหลังจึงไดถึงธรรมคือบนเลา การกระทําของพวกเธอนั่น
ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชน
ที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระบัญญัติ
๑๓๐. ๑๑. อนึ่ง ภิกษุใด กับสงฆผูพรอมเพรียงกัน ใหจีวรแกภิกษุแลว
ภายหลังถึงธรรมคือบนวา ภิกษุทั้งหลายนอมลาภของสงฆไปตามชอบใจ เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระทัพพมัลลบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๒๔] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
สงฆที่ชื่อวา พรอมเพรียงกัน คือ มีสังวาสเสมอกัน อยูในสีมาเดียวกัน.
ที่ชื่อวา จีวร ไดแกผา ๖ ชนิด ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเขาองคกําหนดแหงผาตองวิกัป
เปนอยางต่ํา.
บทวา ให คือ ตนเองก็ให.
ที่ชื่อวา ตามชอบใจ คือ ตามความที่เปนไมตรีกัน ตามความที่เคยเห็นกัน ตาม
ความที่เคยคบกัน ตามความที่รวมอุปชฌายกัน ตามความที่รวมอาจารยกัน.
ที่ชื่อวา ของสงฆ คือ ที่เขาถวายแลว ทีเ่ ขาสละแลว แกสงฆ.
ที่ชื่อวา ลาภ ไดแก จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารอันเปนปจจัย
ของภิกษุไข โดยที่สุดแมกอนจุรณ ไมชําระฟน ดวยชายผา.
คําวา ภายหลังถึงธรรมคือบน ความวา เมื่อใหจวี รแกอุปสัมบันที่สงฆสมมติใหเปน
ผูจัดเสนาสนะก็ดี ใหเปนผูแจกอาหารก็ดี ใหเปนผูแจกยาคูก็ดี ใหเปนผูแ จกผลไมกด็ ี
ใหเปนผูแ จกของเคี้ยวก็ดี ใหเปนผูแจกของเล็กนอยก็ดี แลวบน ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๗๒๕] กรรมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม เมื่อใหจวี รแลว บน ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
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กรรมเปนธรรม ภิกษุสงสัย เมื่อใหจีวรแลว บน ตองอาบัติปาจิตตีย.
กรรมเปนธรรม ภิกษุสาํ คัญวากรรมไมเปนธรรม เมื่อใหจวี รแลว บน ตองอาบัติปาจิตตีย.
ฉักกะทุกกฏ
ใหบริขารอยางอื่นแลว บน ตองอาบัติทุกกฏ.
ใหจวี รหรือบริขารอยางอื่นแกอุปสัมบัน ผูที่สงฆไมไดสมมติใหเปนผูจัดเสนาสนะ
ใหเปนผูแ จกอาหาร ใหเปนผูแจกยาคู ใหเปนผูแจกผลไม ใหเปนผูแ จกของเคี้ยว หรือใหเปน
ผูแจกของเล็กนอยแลว บน ตองอาบัติทุกกฏ.
เมื่อใหจวี รหรือบริขารอยางอื่นแกอนุปสัมบันผูที่สงฆสมมติก็ดี ไมไดสมมติก็ดี ใหเปน
ผูจัดเสนาสนะ ใหเปนผูแ จกอาหาร ใหเปนผูแจกยาคู ใหเปนผูแจกผลไม ใหเปนผูแ จก
ของเคี้ยว หรือใหเปนผูแ จกของเล็กนอยแลว บน ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุมีความสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
กรรมไมเปนธรรม ภิกษุสําคัญวากรรมไมเปนธรรม ... ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๒๖] ภิกษุบน วา สงฆมีปกติทําโดยฉันทาคติ ... โทสาคติ ... โมหาคติ ... ภยาคติ
จะประโยชนอะไรดวยจีวรทีใ่ หแลวแกภกิ ษุนั้น แมเธอไดไปแลวก็จกั ทิ้งเสีย จักไมใชสอยโดย
ชอบธรรม ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ จบ.
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____________
๘. สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๒
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๒๗] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ในพระนครสาวัตถี มีชาวบานหมูห นึ่งได
จัดอาหารพรอมทั้งจีวรไวเพือ่ สงฆ ดวยหมายใจวา ใหทานฉันแลวจักใหครองจีวร. ครั้งนั้นแล
พวกพระฉัพพัคคียไดเขาไปหาชาวบานหมูนั้นแลวกลาววา ทานทั้งหลาย ขอจงถวายจีวรเหลานี้
แกภกิ ษุพวกนีเ้ ถิด.
ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา พวกกระผมจัดถวายไมได เพราะพวกกระผมได
จัดอาหารพรอมทั้งจีวรไวเพือ่ สงฆ ทุกๆ ป.
พระฉัพพัคคียกลาววา ทานทั้งหลาย ทายกผูถวายแกสงฆมีจํานวนมาก อาหารสําหรับ
สงฆก็มีมาก ภิกษุเหลานี้อาศัยพวกทาน เห็นอยูแตพวกทาน จึงอยูใ นทีน่ ี้ หากพวกทานจักไม
ใหแกภกิ ษุเหลานี้ ก็บัดนี้ ใครเลาจักใหแกภกิ ษุเหลานี้ ขอทานทั้งหลาย จงใหจีวรเหลานี้แกภิกษุ
พวกนี้เถิด.
เมื่อชาวบานพวกนั้นถูกพระฉัพพัคคียแ คนได จึงไดถวายจีวรตามที่ไดจัดไวแกพวก
พระฉัพพัคคียไ ป แลวอังคาสสงฆดวยอาหารอยางเดียว. บรรดาภิกษุที่ทราบวา อาหารพรอมทั้ง
จีวรที่เขาจัดไวถวายสงฆมี แตไมทราบวา เขาไดถวายจีวรแกพระฉัพพัคคียไปแลว ไดกลาวขึ้น
อยางนี้วา ทานทั้งหลาย ขอจงถวายจีวรแกสงฆเถิด.
ชาวบานหมูนั้นกลาววา ทานเจาขา จีวรตามที่ไดจดั ไวไมมี เจาขา เพราะพระคุณเจา
เหลาฉัพพัคคียไ ดนอมไปเพื่อพระคุณเจาเหลาฉัพพัคคียดว ยกันแลว.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
รูอยู จึงไดนอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคลเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค.
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ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอรูอยู
นอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคล จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอรูอยู จึงได
นอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อบุคคลเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อ
ความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๓๑. ๑๒. อนึ่ง ภิกษุใด รูอยู นอมลาภที่เขานอมไปจะถวายสงฆมาเพื่อ
บุคคล เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๒๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รูอยู คือรูเอง หรือคนอื่นบอกแกเธอ หรือเจาตัวบอก.
ที่ชื่อวา จะถวายสงฆ คือเขาจะใหอยูแ ลว จะบริจาคอยูแลวแกสงฆ.
ที่ชื่อวา ลาภ ไดแกจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัชบริขารอันเปนปจจัยของภิกษุไข
โดยที่สุดแมกอ นจุรณ ไมชําระฟน ดวยชายผา.
ที่ชื่อวา เขานอมไป คือ เขาไดเปลงวาจาไววา จักถวาย จักทํา ภิกษุนอมมาเพื่อ
บุคคล ตองอาบัติปาจิตตีย.
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บทภาชนีย
[๗๒๙] ลาภที่เขานอมไปแลว ภิกษุสําคัญวาเขานอมไปแลว นอมมาเพื่อบุคคล
ตองอาบัติปาจิตตีย.
ลาภที่เขานอมไปแลว ภิกษุสงสัยอยู นอมมาเพื่อบุคคล ตองอาบัติทุกกฏ.
ลาภที่เขานอมไปแลว ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดนอมไป นอมมาเพื่อบุคคล ไมตองอาบัติ.
ลาภที่เขานอมไปเพื่อสงฆ ภิกษุนอมมาเพื่อสงฆหมูอื่นก็ดี เพื่อเจดียกด็ ี ตอง
อาบัติทุกกฏ.
ลาภที่เขานอมไปเพื่อเจดีย ภิกษุนอมมาเพื่อเจดียอนื่ ก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อบุคคลก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ.
ลาภที่เขานอมไปเพื่อบุคคล ภิกษุนอมมาเพื่อบุคคลอื่นก็ดี เพื่อสงฆก็ดี เพื่อเจดียก ็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ.
ลาภที่เขายังไมไดนอมไป ภิกษุสําคัญวาเขานอมไปแลว ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ลาภที่เขายังไมไดนอมไป ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ลาภที่เขายังไมไดนอมไป ภิกษุสําคัญวาเขายังไมไดนอมไป ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๗๓๐] ภิกษุ เมื่อทายกถามวา จะถวายที่ไหน ตอบวา ไทยธรรมของพวกทาน พึงได
รับการใชสอย พึงไดรับการปรับปรุง หรือพึงตั้งอยูไดนานในที่ใด ก็หรือจิตของพวกทานเลื่อมใส
ในที่ใด ก็จงถวายในที่นนั้ เถิด ดังนี้ ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๘ จบ.
___________
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หัวขอประจําเรื่อง
๑. สหธัมมิกสิกขาบท
วาดวยการวากลาวโดยถูกธรรม
๒. วิวัณณนสิกขาบท
วาดวยการกนสิกขาบท
๓. โมหนสิกขาบท
วาดวยการแสรงทําหลง
๔. ปหารทานสิกขาบท
วาดวยการใหประหาร
๕. ตลสัตติกสิกขาบท
วาดวยการเงื้อหอกคือฝามือ
๖. อมูลกสิกขาบท
วาดวยการโจทดวยอาบัติไมมีมูล
๗. สัญจิจจสิกขาบท
วาดวยการแกลงกอความรําคาญ
๘. อุปสสุติสิกขาบท
วาดวยการแอบฟง
๙. กัมมปฏิพาหนสิกขาบท
วาดวยการคัดคานกรรม
๑๐. ฉันทาทานสิกขาบท
วาดวยการไมใหฉันทะ
๑๑. ทัพพสิกขาบท
วาดวยเรื่องทานพระทัพพมัลลบุตร
๑๒. ปริณามนสิกขาบท
วาดวยการนอมลาภสงฆ
____________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 607
ปาจิตตีย วรรคที่ ๙
๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๑
เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล
[๗๓๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลตรัสสั่งเจาหนาที่ผูรักษา
พระราชอุทยานวา ดูกรพนาย เจาจงไปตกแตงอุทยานใหเรียบรอย เราจักประพาสอุทยาน.
เจาหนาทีร่ ักษาพระราชอุทยานผูนั้น รับสนองพระบรมราชโองการแลว ตกแตงพระราชอุทยานอยู ไดเห็นพระผูมีพระภาคประทับนั่งอยู ณ โคนไมตนหนึ่ง ครั้นแลว จึงเขาเฝาพระเจา
ปเสนทิโกศล กราบทูลวา ขอเดชะ พระราชอุทยานเรียบรอยแลว และพระผูมีพระภาคประทับ
อยู ณ โคนไมในพระราชอุทยานนัน้ พระพุทธเจาขา.
ทาวเธอรับสั่งวา ชางเถอะพนาย เราจักเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นแลวเสด็จไปสู
พระราชอุทยาน เขาเฝาพระผูมีพระภาค ขณะนัน้ มีอุบาสกผูหนึ่งนั่งเฝาพระผูมีพระภาคอยูใกลๆ
ทาวเธอไดทอดพระเนตรเห็นอุบาสกนั้นนัง่ เฝาอยูใกลพระผูมีพระภาค ทรงตกพระทัยยืนชะงักอยู
ครั้นแลวทรงพระดําริวา บุรษุ ผูนี้คงไมใชคนต่ําชา เพราะเฝาพระผูมีพระภาคอยูใ กลๆ ได ดังนี้
แลวเขาไปถวายบังคมพระผูม ีพระภาค ประทับนั่ง ณ ราชอาสนอันสมควรสวนขางหนึ่ง.
สวนอุบาสกนั้นไมถวายบังคม ไมลุกรับเสด็จพระเจาปเสนทิโกศล ดวยความเคารพ
ตอพระผูมีพระภาค จึงพระเจาปเสนทิโกศลไมทรงพอพระทัยวา ไฉนบุรุษนี้ เมื่อเรามาแลว
จึงไมไหว ไมลุกรับ
พระผูมีพระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลไมทรงพอพระทัย จึงตรัสขึ้นใน
ขณะนัน้ วา มหาบพิตร อุบาสกผูนี้ เปนพหูสูต เปนคนเลาเรียนพระปริยัติธรรมมาก เปนผูปราศจากความยินดีในกามทั้งหลาย.
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลทรงพระดําริวา อุบาสกผูนี้ไมใชเปนคนต่ําตอย
แมพระผูมีพระภาคก็ยังตรัสชมเขา แลวรับสั่งกะอุบาสกนั้นวา ดูกรอุบาสก เธอพึงพูดไดตาม
ประสงคเถิด.
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อุบาสกนั้นกราบทูลวา เปนพระมหากรุณาธิคุณอยางลนเกลา ฯ พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหพระเจาปเสนทิโกศลทรงเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นพระเจาปเสนทิโกศลอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงให
ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จกลับ.
[๗๓๒] ตอมา พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยู ณ พระมหาปราสาทชั้นบน ไดทอดพระเนตรเห็นอุบาสกนั้นเดินกั้นรมไปตามถนน จึงโปรดใหเชิญตัวมาเฝาแลวรับสั่งวา ดูกรอุบาสก
ไดทราบวา เธอเปนพหูสูต เปนคนเลาเรียนพระปริยัติธรรมมาก ดีละ อุบาสก ขอเธอจงชวย
สอนธรรมแกฝายในของเรา.
อุบาสกนั้นกราบทูลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจารูธรรมดวยอํานาจแหงพระคุณเจา
ทั้งหลาย พระคุณเจาเทานั้น จักสอนธรรมแกฝายในของใตฝาละอองธุลีพระบาทได.
พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งขึ้นในขณะนั้นวา อุบาสกพูดจริงแท ดังนี้แลวเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวประทับนัง่ ณ ราชอาสนอันสมควรสวนขางหนึ่ง กราบทูลวา
ขาพระพุทธเจาขอประทานพระวโรกาส ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหภิกษุรปู หนึ่ง ไปเปน
ผูสอนธรรมแกฝายในของหมอมฉัน พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหพระเจาปเสนทิโกศลทรงเห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา ครั้นพระเจาปเสนทิโกศล อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจง ให
ทรงเห็นแจง สมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว เสด็จลุกจากที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณเสด็จกลับไปแลว.
ทรงแตงตั้งทานพระอานนทเปนครูสอนธรรม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสั่งวา ดูกรอานนท ถาเชนนั้น
เธอจงสอนธรรมแกฝายในของพระเจาแผนดิน.
ทานพระอานนท ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลวเขาไปสอนธรรมแกฝายในของพระเจาแผนดินทุกเวลา ตอมาเชาวันหนึ่ง ทานพระอานนทครองอันตรวาสกแลวถือบาตร จีวร เขาไปสู
พระราชนิเวศน ขณะนั้น พระเจาปเสนทิโกศลประทับอยูในหองพระบรรทมกับพระนางมัลลิกาเทวี
พระนางไดทอดพระเนตรเห็นทานพระอานนทมาแตไกลเทียว จึงผลีผลามลุกขึ้น พระภูษาทรง
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สีเหลืองเลียนไดเลื่อนหลุด ทานพระอานนทกลับจากสถานที่นั้นในทันที ไปถึงอารามแลวแจงเรื่อง
นั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ทาน
พระอานนท ยังไมไดรับบอกกอนจึงไดเขาสูพระราชฐานชั้นในเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ขาววา เธอไมไดรับบอก
กอนเขาสูพระราชฐานชั้นใน จริงหรือ?
ทานพระอานนททูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรอานนท ไฉน เธอยังไมไดรับบอกกอนจึงได
เขาสูพระราชฐานชั้นในเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... ครั้นแลว ทรงทําธรรมีกถา
แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลาย ดังตอไปนี้.
โทษ ๑๐ อยาง ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน
[๗๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โทษในการเขาสูพระราชฐานชั้นในมี ๑๐ อยาง ๑๐ อยาง
อะไรบาง?
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในพระราชฐานชั้นในนี้ พระเจาแผนดินกําลังประทับอยูในตําหนัก
ที่ผทมกับพระมเหสี ภิกษุเขาไปในพระราชฐานชั้นในนั้น พระมเหสีเห็นภิกษุแลวทรงยิ้มพราย
ใหปรากฏก็ดี ภิกษุเห็นพระมเหสีแลวยิ้มพรายใหปรากฏก็ดี ในขอนัน้ พระเจาแผนดินจะทรงระแวง
อยางนี้วา คนทั้ง ๒ นี้รักใครกันแลว หรือจักรักใครกนั เปนแมนมัน่ นีเ้ ปนโทษขอทีห่ นึ่ง ในการ
เขาสูพระราชฐานชั้นใน.
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอ ีก พระเจาแผนดินทรงมีพระราชกิจ
มาก ทรงมีพระราชกรณียะมาก ทรงรวมกับพระสนมคนใดคนหนึ่งแลวทรงระลึกไมได พระสนม
นั้นตั้งพระครรภเพราะเหตุที่ทรงรวมนั้น ในเรื่องนั้น พระเจาแผนดินจะทรงระแวงอยางนี้วา ใน

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 610
พระราชฐานชัน้ ในนี้ คนอื่นเขามาไมไดสักคน นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของ
บรรพชิต นี้เปนโทษขอที่สองในการเขาสูพ ระราชฐานชัน้ ใน.
๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอ ีก รัตนะบางอยางในพระราชฐาน
ชั้นในหายไป ในเรื่องนั้น พระเจาแผนดินจะทรงระแวงอยางนี้วา ในพระราชฐานชั้นในนี้
คนอื่นสักคนก็เขามาไมได นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษ
ขอที่สาม ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอ ีก ขอราชการลับที่ปรึกษากันเปน
การภายในพระราชฐานชั้นในเปดเผยออกมาภายนอก ในเรื่องนั้น พระเจาแผนดินจะทรงระแวง
อยางนี้วา ในพระราชฐานชั้นในนี้ คนอืน่ สักคนก็เขามาไมได นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปน
การกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอที่สี่ ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
๕. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอ ีก ในพระราชฐานชั้นใน พระราชโอรสปรารถนาจะปลงพระชนมพระราชบิดา หรือพระราชบิดาปรารถนาจะปลงพระชนมพระราชโอรส
ทั้ง ๒ พระองคนั้นจะทรงระแวงอยางนีว้ า ในพระราชฐานชั้นในนี้ ไมมีใครคนอื่นจะเขามาได
นอกจากบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอที่หา ในการเขาสู
พระราชฐานชัน้ ใน.
๖. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอ ีก พระเจาแผนดินทรงเลื่อน
ขาราชการผูดํารงอยูในตําแหนงต่ําไวในฐานันดรอันสูง พวกชนที่ไมพอใจการที่ทรงเลื่อนขาราชการ
ผูนั้นขึ้น จะระแวงอยางนีว้ า พระเจาแผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทํา
ของบรรพชิต นี้เปนโทษขอที่หก ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
๗. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอ ีก พระเจาแผนดินทรงลดขาราชการ
ผูดํารงอยูในตําแหนงสูงไวในฐานันดรอันต่ํา พวกชนที่ไมพอใจการทีท่ รงลดตําแหนงขาราชการ
ผูนั้นลง จะระแวงอยางนีว้ า พระเจาแผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทํา
ของบรรพชิต นี้เปนโทษขอที่เจ็ด ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอ ีก พระเจาแผนดินทรงสงกองทัพ
ไปในกาลไมควร พวกชนที่ไมพอใจพระราชกรณียะนัน้ จะระแวงอยางนี้วา พระเจาแผนดิน
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ทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต นี้เปนโทษขอที่แปด ในการ
เขาสูพระราชฐานชั้นใน.
๙. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอ ีก พระเจาแผนดิน ทรงสงกองทัพ
ไปในกาลอันควร แลวรับสัง่ ใหยกกลับเสียในระหวางทาง พวกชนที่ไมพอใจพระราชกรณียะนัน้
จะระแวงอยางนี้วา พระเจาแผนดินทรงคลุกคลีกับบรรพชิต ชะรอยจะเปนการกระทําของบรรพชิต
นี้เปนโทษขอที่เกา ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
๑๐. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง โทษที่จะพึงกลาวยังมีอยูอีก พระราชฐานชั้นในเปนสถานที่
รื่นรมย เพราะชาง มา รถ และมีอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดเชน รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ซึ่งไมสมควรแกบรรพชิต นีแ้ ล เปนโทษขอที่สิบ ในการเขาสูพระราชฐาน
ชั้นใน.
เหลานี้แล ภิกษุทั้งหลาย โทษ ๑๐ อยาง ในการเขาสูพระราชฐานชั้นใน.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
[๗๓๔] พระผูมีพระภาคทรงติเตียนทานพระอานนทโดยอเนกปริยายดังนี้แลว ตรัสโทษ
แหงความเปนคนเลี้ยงยาก ความเปนคนบํารุงยาก ... แลวตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๓๒. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดรับบอกกอน กาวลวงธรณีเขาไปในหองของ
พระราชาผูกษัตริยไดรับมุรธาภิเษกแลว ทีพ่ ระราชายังไมไดเสด็จออก ที่รัตนะยัง
ไมออก เปนปาจิตตีย.
เรื่องพระเจาปเสนทิโกศล จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๓๕] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
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ที่ชื่อวา ผูกษัตริย คือ เปนผูเกิดดีแลวทัง้ ๒ ฝาย ทั้งฝายพระราชมารดา และพระราชบิดา เปนผูมีพระครรภเปนทีถ่ ือปฏิสนธิหมดจดดีแลวตลอดเจ็ดชัว่ บุรพชนก ไมมีใครคัดคาน
ติเตียน โดยกลาวถึงชาติได.
ที่ชื่อวา ไดรับมุรธาภิเษกแลว คือ ไดรับอภิเษกโดยสรงสนานใหเปนกษัตริยแลว.
บทวา ทีพ่ ระราชายังไมเสด็จออก คือ พระเจาแผนดินยังไมเสด็จออกจากตําหนัก
ที่ผทม.
บทวา ที่รัตนะยังไมออก คือ พระมเหสียังไมเสด็จออกจากตําหนักที่ผทม หรือ
ทั้ง ๒ พระองคยังไมเสด็จออก.
บทวา ยังไมไดรับบอกกอน คือ ไมมใี ครนิมนตไวกอน.
ที่ชื่อวา ธรณี ไดแกสถานที่เขาเรียกกันวาธรณีแหงตําหนักที่ผทม.
ที่ชื่อวา ตําหนักที่ผทม ไดแกที่ผทมของพระเจาแผนดินซึ่งเจาพนักงานจัดแตงไวใน
สถานที่แหงใดแหงหนึ่ง โดยที่สุดแมวงดวยพระวิสูตร.
คําวา กาวลวงธรณีเขาไป คือ ยกเทาที่ ๑ กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติทุกกฏ
ยกเทาที่ ๒ กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๗๓๖] ยังไมไดรับบอก ภิกษุสําคัญวายังไมไดรับบอก กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติ
ปาจิตตีย.
ยังไมไดรบั บอก ภิกษุสงสัยอยู กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
ยังไมไดรบั บอก ภิกษุสําคัญวาไดรับบอกแลว กาวลวงธรณีเขาไป ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ไดรับบอกแลว ภิกษุสําคัญวายังไมไดรับบอก ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไดรับบอกแลว ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ไดรับบอกแลวภิกษุสําคัญวาไดรับบอกแลว ... ไมตองอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๗๓๗] ไดรับบอกแลว ๑ ไมใชกษัตริย ๑ ไมไดรับอภิเษกโดยสรงสนานใหเปน
กษัตริย ๑ พระเจาแผนดินเสด็จออกจากตําหนักที่ผทมแลว ๑ พระมเหสีเสด็จออกจากตําหนัก
ที่ผทมแลว ๑ หรือทั้ง ๒ พระองคเสด็จออกจากที่ผทมแลว ๑ ไมใชตําหนักที่ผทม ๑ ภิกษุ
วิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
___________
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๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๗๓๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอาบน้ําอยูในแมน้ําอจิรวดี
แมพราหมณคนหนึ่งวางถุงเงินประมาณ ๕๐๐ กษาปณไวบนบก แลวลงอาบน้ําในแมน้ําอจิรวดี
เสร็จแลวไดลมื ถุงทรัพยนั้นไว ไปแลว จึงภิกษุนั้นไดเก็บไวดว ยสําคัญวา นี้ถุงทรัพยของพราหมณ
นั้น อยาไดหายเสียเลย ฝายพราหมณนั้นนึกขึ้นได รีบวิง่ มาถามภิกษุนนั้ วา ขาแตพระคุณเจา
พระคุณเจาเห็นถุงทรัพยของขาพเจาบางไหม?
ภิกษุนั้นไดคืนใหพรอมกับกลาววา เชิญรับไปเถิด ทานพราหมณ.
พราหมณฉุกคิดขึ้นไดในขณะนั้นวา ดวยอุบายอยางไรหนอ เราจึงจะไมตองใหคาไถ
รอยละหาแกภกิ ษุนี้ จึงพูดเปนเชิงขูขึ้นวา ทรัพยของขาพเจาไมใช ๕๐๐ กษาปณ ของขาพเจา
๑,๐๐๐ กษาปณ ดังนี้ แลวปลอยตัวไป ครัน้ ภิกษุนั้นไปถึงพระอารามแลว ไดแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุ
ทั้งหลาย.
บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดเก็บ
เอาสิ่งรตนะเลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอเก็บเอารัตนะไว จริงหรือ?
ภิกษุรูปนัน้ ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดเก็บเอารัตนะเลา
การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความ
เลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๓๓. ๒. อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะ ก็ดี ซึ่งของที่
สมมติวารัตนะก็ดี เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา
[๗๓๙] สมัยตอมา ในพระนครสาวัตถี มีมหรสพ ประชาชนตางประดับประดาตกแตง
รางกาย แลวพากันไปเทีย่ วชมสวน แมนางวิสาขามิคารมาตาก็ประดับประดาตกแตงรางกายออก
จากบานไปดวยตั้งใจวา จักไปเที่ยวชมสวน แลวหวนคิดขึ้นวา เราจักไปสวนทําไม เราเขาเฝา
พระผูมีพระภาคดีกวา ดังนี้แลวไดเปลื้องเครื่องประดับออก หอดวยผาหมมอบใหแกทาสี สั่งวา
แมสาวใช เธอจงถือหอเครื่องประดับนี้ไว ครั้นแลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคถวายบังคมแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหนางวิสาขามิคารมาตาผูนั่งเรียบรอยแลว เห็นแจง สมาทาน
อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถา.
ครั้นนางวิสาขามิคารมาตาอันพระผูมพี ระภาคทรงชีแ้ จงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณหลีกไปแลว.
ฝายทาสีคนนั้น ไดลืมหอเครื่องประดับนั้นไปแลว ภิกษุทั้งหลายพบเห็น จึงกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น พวกเธอจงเก็บ
เอามารักษาไว.
พระพุทธานุญาตพิเศษใหเก็บรัตนะ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเก็บ หรือใชใหเก็บ
ซึ่งรัตนะก็ดี ซึง่ ของที่สมมติวารัตนะก็ดี ในวัดที่อยู แลวรักษาไว ดวยหมายวา ของผูใด ผูนั้น
จะไดนําไป.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -
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พระอนุบัญญัติ ๑
๑๓๓. ๒. ก. อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึง่ รัตนะก็ดี ซึ่งของ
ที่สมมติวารัตนะก็ดี เวนไวแตในวัดที่อยู เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา จบ.
เรื่องคนใชของอนาถบิณฑิกคหบดี
[๗๔๐] ก็โดยสมัยนัน้ แล อนาถบิณฑิกคหบดี มีโรงงานอยูในกาสีชนบท และคหบดี
นั้นไดสั่งบุรุษคนสนิทไววา ถาพระคุณเจาทั้งหลายมา เจาพึงแตงอาหารถวาย. ครั้นตอมา ภิกษุ
หลายรูป ไปเที่ยวจาริกในกาสีชนบท ไดเดินผานเขาไปทางโรงงานของอนาถบิณฑิกคหบดี บุรุษ
นั้นไดแลเห็นภิกษุเหลานั้นเดินมาแตไกลเทียว ครั้นแลวจึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้น กราบไหวแลว
ไดกลาวอาราธนาวา ทานเจาขา ขอพระคุณเจาทั้งหลาย จงรับนิมนตฉนั ภัตตาหารของทานคหบดี
ในวันพรุงนี้.
ภิกษุเหลานั้นรับนิมนตดวยอาการดุษณีภาพ.
จึงบุรุษนัน้ สั่งใหตกแตงของเคี้ยว ของฉัน อันประณีตโดยลวงราตรีนั้นแลวใหคนไป
บอกภัตตกาล แลวถอดแหวนวางไว อังคาสภิกษุเหลานัน้ ดวยภัตตาหาร แลวกลาววา นิมนต
พระคุณเจาฉันแลวกลับได แมกระผมก็จกั ไปสูโรงงานดังนี้ ไดลืมแหวนนั้น ไปแลว.
ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแลว ปรึกษากันวา ถาพวกเราไปเสีย แหวนวงนี้จักหาย แลวได
อยูในทีน่ ั้นเอง.
ครั้นบุรุษนั้นกลับมาจากโรงงาน เห็นภิกษุเหลานั้นจึงถามวา เพราะเหตุไร พระคุณเจา
ทั้งหลายจึงยังอยูในทีน่ ี้เลา ขอรับ.
จึงภิกษุเหลานั้นไดบอกเรื่องราวนั้นแกเขา ครั้นเธอไปถึงพระนครสาวัตถีแลว ไดเลา
เรื่องนั้นแกภกิ ษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
พระพุทธานุญาตพิเศษ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหเก็บเอาก็ดี ใชให
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เก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของที่สมมติวารัตนะก็ดี ในวัดที่อยูก็ดี ในที่อยูพักก็ดี แลวเก็บ
รักษาไวดวยหมายวา เปนของผูใด ผูนั้นจะไดนําไป.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๒
๑๓๓. ๒. ข. อนึ่ง ภิกษุใด เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึง่ รัตนะก็ดี ซึ่งของ
ที่สมมติวารัตนะก็ดี เวนไวแตในวัดที่อยูก ด็ ี ในที่อยูพักก็ดี เปนปาจิตตีย. และภิกษุ
เก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของที่สมมติวารัตนะก็ดี ในวัดทีอ่ ยูก็ดี
ในที่อยูพ ักก็ดี แลวพึงเก็บไวดวยหมายวา ของผูใด ผูนั้นจะไดนําไป นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น.
เรื่องคนใชของอนาถบิณฑิกคหบดี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๔๑] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา รัตนะ ไดแก แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ
เงิน ทอง แกวทับทิม แกวลาย นี้ชื่อวารัตนะ.
ที่ชื่อวา ของที่สมมติวารัตนะ ไดแก เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ของมวลมนุษย
นี้ชื่อวาของทีส่ มมติวารัตนะ.
คําวา เวนไวแตในวัดทีอ่ ยูก็ดี ในที่อยูพ ักก็ดี คือ ยกเวนแตภายในวัดที่อยู ภาย
ในที่อยูพ ัก.
ที่ชื่อวา ภายในวัดที่อยู คือ สําหรับวัดที่มีเครื่องลอม กําหนดภายในวัด สําหรับ
วัดที่ไมมีเครื่องลอม กําหนดอุปจารวัด.
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ที่ชื่อวา ภายในที่อยูพัก คือ สําหรับที่อยูพักที่มีเครื่องลอม ไดแก ภายในที่อยูพัก
สําหรับที่อยูพกั ที่ไมมีเครื่องลอม ไดแกอุปจารที่อยูพัก.
บทวา เก็บเอา คือ ถือเอาเอง ตองอาบัติปาจิตตีย.
บทวา ใหเก็บเอา คือ ใหคนอื่นถือเอา ตองอาบัติปาจิตตีย.
[๗๔๒] คําวา และภิกษุเก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึง่ รัตนะก็ดี ซึ่งของที่สมมติ
วารัตนะก็ดี ในวัดที่อยูกด็ ี ในที่อยูพกั ก็ดี แลวพึงเก็บไว นั้น ความวา ภิกษุพึงทํา
เครื่องหมายตามรูปหรือตามนิมิตเก็บไว แลวพึงประกาศวาสิ่งของ ของผูใดหาย ผูนั้นจงมารับไป
ถาเขามาในทีน่ ั้น พึงสอบถามเขาวา สิ่งของของทานเปนเชนไร ถาเขาบอกรูปพรรณหรือตําหนิ
ถูกตอง พึงใหไป ถาบอกไมถูกตอง พึงบอกเขาวา จงคนหาเอาเอง. เมื่อจะหลีกไปจากอาวาส
นั้น พึงมอบไวในมือของภิกษุผูสมควรที่อยูในวัดนั้น แลวจึงหลีกไป ถาภิกษุผูสมควรไมมี พึง
มอบไวในมือของคหบดีผูสมควรที่อยูในตําบลนั้น แลวจึงหลีกไป.
คําวา นี้เปนสามีจิกรรมในเรื่องนั้น ความวา นีเ้ ปนมารยาทที่ดียิ่งในเรื่องนั้น.
อนาปตติวาร
[๗๔๓] ภิกษุเก็บเอาก็ดี ใหเก็บเอาก็ดี ซึ่งรัตนะก็ดี ซึ่งของที่สมมติวารัตนะก็ดี ใน
วัดที่อยูก ็ดี ในที่อยูพักก็ดี แลวเก็บไวดว ยหมายวา ของผูใด ผูนั้นจะไดนาํ ไป ดังนี้ ๑ ภิกษุ
ถือวิสาสะของที่สมมติวารัตนะ ๑ ภิกษุถือเปนของขอยืม ๑ ภิกษุเขาใจวาเปนของบังสุกุล ๑
ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
______________
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๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๓
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๔๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเขาบานในเวลาวิกาลแลว นั่ง
ในที่ชุมนุม กลาวดิรัจฉานกถามีเรื่องตางๆ คือ เรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย
เรื่องขุนพล เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม เรื่อง
ของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่อง
สุรา เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล
เรื่องความเจริญและความเสือ่ ม ดวยประการนั้นๆ
ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพวกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
จึงไดเขาบานในเวลาวิกาล แลวนั่งในที่ชุมนุมชน กลาวดิรัจฉานกถาเรื่องตางๆ คือ เรื่องพระราชา
เรื่องโจร ... เรื่องความเจริญและความเสื่อม ดวยประการนั้นๆ เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา
ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจงึ ไดเขาบานในเวลาวิกาลแลวนั่งในที่
ชุมนุมชน กลาวดิรัจฉานกถามีเรื่องตางๆ คือ พูดเรื่องพระราชา ... เรื่องความเจริญและความเสื่อม
ดวยประการนัน้ ๆ เลา
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอเขา
บานในเวลาวิกาลแลวนั่งในที่ชุมนุมชน กลาวดิรัจฉานกถามีเรื่องตางๆ คือ เรื่องพระราชา ... เรื่อง
ความเจริญและความเสื่อม ดวยประการนั้นๆ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดเขาบาน
ในเวลาวิกาล แลวนั่งในที่ชมุ นุมชน กลาวดิรัจฉานกถามีเรื่องตางๆ คือ เรื่องพระราชา ...
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เรื่องความเจริญและความเสือ่ ม ดวยประการนั้นๆ เลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิง่ ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๓๔. ๓. อนึ่ง ภิกษุใด เขาไปสูบานในเวลาวิกาล เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๗๔๕] ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุหลายรูปเดินทางไปพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท ได
เขาไปถึงหมูบา นตําบลหนึ่งในเวลาเย็น. พวกชาวบานเห็นภิกษุเหลานั้นแลว ไดกลาวอาราธนาวา
นิมนตเขาไปเถิด ขอรับ ภิกษุเหลานั้นรังเกียจอยูวา การเขาไปสูบานในเวลาวิกาล พระผูมีพระภาค
ทรงหามแลว จึงไมไดเขาไป. พวกโจรไดแยงชิงภิกษุเหลานั้น ครั้นภิกษุเหลานั้นไปถึงพระนคร
สาวัตถีแลว ไดเลาเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
พระพุทธานุญาตใหเขาบาน
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอําลาแลวเขาสูบาน
ในเวลาวิกาลได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๑
๑๓๔. ๓. ก. อนึ่ง ภิกษุใด ไมอําลาแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล เปน
ปาจิตตีย.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 621
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๗๔๖] สมัยตอมา ภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปสูพระนครสาวัตถีในโกศลชนบท ไดเขาถึง
หมูบานตําบลหนึ่งในเวลาเย็น. พวกชาวบานเห็นภิกษุนั้นแลวไดกลาวอาราธนาวา นิมนตเขาไป
เถิด ขอรับ ภิกษุนั้นรังเกียจอยูวา การไมอําลาแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล พระผูมพี ระภาคทรง
หามแลว ดังนี้ จึงไมไดเขาไป พวกโจรไดแยงชิงภิกษุนนั้ ครั้นภิกษุนั้นไปถึงพระนครสาวัตถี
แลว ไดเลาเรื่องนั้นแกภกิ ษุทงั้ หลาย ภิกษุทงั้ หลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
พระพุทธานุญาตพิเศษ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหอําลาภิกษุที่มีอยู
แลวเขาไปสูบา นในเวลาวิกาลได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบญ
ั ญัติ ๒
๑๓๔. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล
เปนปาจิตตีย.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
เรื่องภิกษุถูกงูกัด
[๗๔๗] ตอจากสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกดั ภิกษุอีกรูปหนึ่งจะเขาไปสูบานหาไฟ
มา แตเธอรังเกียจอยูว า การไมอําลาภิกษุทมี่ ีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลาวิกาล พระผูม ีพระภาค
ทรงหามแลว ดังนี้ จึงไมไดเขาไป แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
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พระพุทธานุญาตพิเศษ
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไว ในเมื่อมีกรณียะ
รีบดวนเห็นปานนั้น ไมตองอําลาภิกษุที่มีอยู เขาไปสูบานในเวลาวิกาลได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๓
๑๓๔. ๓. ค. อนึ่ง ภิกษุใด ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสูบานในเวลา
วิกาล เวนไวแตกิจรีบดวนมีอยางนั้นเปนรูป เปนปาจิตตีย.
เรื่องภิกษุถูกงูกัด จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๔๘] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ภิกษุที่ชื่อวา มีอยู คือ มีภิกษุที่ตนสามารถจะอําลาแลวเขาไปสูบานได.
ภิกษุที่ชื่อวา ไมมีอยู คือ ไมมีภิกษุที่ตนสามารถจะอําลาแลว เขาไปสูบานได.
ที่ชื่อวา เวลาวิกาล ไดแกเวลาเทีย่ งวันแลวไป ตราบเทาถึงอรุณขึ้นมาใหม.
คําวา เขาไปสูบาน ความวา เมื่อเดินลวงเครื่องลอมของบานที่มีเครื่องลอม ตอง
อาบัติปาจิตตีย เดินลวงอุปจารบานที่ไมมีเครื่องลอม ตองอาบัติปาจิตตีย.
คําวา เวนไวแตกิจรีบดวนมีอยางนัน้ เปนรูป คือ เวนไวแตมกี ิจจําเปนที่รีบดวน
เห็นปานนั้น.
บทภาชนีย
ติกะปาจิตตีย
[๗๔๙] เวลาวิกาล ภิกษุสําคัญวาเวลาวิกาล ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสูบาน
เวนไวแตมีกิจรีบดวนเห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
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เวลาวิกาล ภิกษุสงสัยอยู ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแลวเขาไปสูบาน เวนไวแตมีกจิ รีบดวน
เห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
เวลาวิกาล ภิกษุสําคัญวาในกาล ไมอําลาภิกษุที่มีอยูแ ลวเขาไปสูบา น เวนไวแตมกี ิจ
รีบดวนเห็นปานนั้น ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ในกาล ภิกษุสําคัญวาเวลาวิกาล ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ในกาล ภิกษุสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ในกาล ภิกษุสําคัญวาในกาล ... ไมตอ งอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๗๕๐] เขาไปสูบานเพราะมีกิจรีบดวนเห็นปานนั้น ๑ อําลาภิกษุทมี่ ีอยูแลวเขาไป ๑
ภิกษุไมมี ไมอาํ ลา เขาไป ๑ ไปสูอารามอื่น ๑ ภิกษุไปสูสํานักภิกษุณี ๑ ภิกษุไปสูสํานัก
เดียรถีย ๑ ไปสูโรงฉัน ๑ เดินไปตามทางอันผานบาน ๑ มีอันตราย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุ
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
______________
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๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๔
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๗๕๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร
กบิลพัสดุ สักกชนบท. ครั้งนั้น ชางงาคนหนึ่งปวารณาตอภิกษุทั้งหลายไววา พระคุณเจาเหลาใด
ตองการกลองเข็ม กระผมจะจัดกลองเข็มมาถวาย จึงภิกษุทั้งหลายขอกลองเข็มเขาเปนจํานวน
มาก ภิกษุมีกลองเข็มขนาดยอม ก็ยังขอกลองเข็มขนาดเขือ่ ง ภิกษุมกี ลองเข็มขนาดเขื่อง ก็ยัง
ขอกลองเข็มขนาดยอม ชางงามัวทํากลองเข็มเปนจํานวนมากมาถวายภิกษุทั้งหลายอยู ไมสามารถ
ทําของอยางอื่นไวสําหรับขายได แมตนเองจะประกอบอาชีพก็ไมสะดวก แมบุตรภรรยาของเขาก็
ลําบาก.
ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
ทั้งหลายจึงไดไมรูจักประมาณ พากันขอกลองเข็มมาเปนจํานวนมาก ชางงานี้มัวทํากลองเข็มเปน
จํานวนมากมาถวายพระเหลานี้อยู จึงไมเปนอันทําของอยางอื่นขายได แมตนเองจะประกอบ
อาชีพก็ไมสะดวก แมบุตรภรรยาของเขาก็ลําบาก ภิกษุทงั้ หลายไดยินชาวบานเหลานัน้ เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน ภิกษุทั้งหลายจึงไดไมรูจักประมาณ พากันขอกลองเข็มเขามาเปนจํานวนมากเลา แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอไมรู
จักประมาณ พากันขอกลองเข็มเขามากมาย จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนภิกษุโมฆบุรุษเหลานั้นจึง
ไดไมรูจักประมาณ พากันขอกลองเข็มเขามามากมายเลา การกระทําของภิกษุโมฆบุรษุ เหลานั้นนั่น
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ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยงั ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๓๕. ๔. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทํากลองเข็ม แลวดวยกระดูกก็ดี แลวดวยงาก็ดี
แลวดวยเขาก็ดี เปนปาจิตตีย ที่ใหตอยเสีย.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๕๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา กระดูก ไดแก กระดูกสัตวชนิดใดชนิดหนึ่ง.
ที่ชื่อวา งา ไดแกสิ่งที่เรียกกันวางาชาง.
ที่ชื่อวา เขา ไดแกเขาสัตวชนิดใดชนิดหนึ่ง.
บทวา ใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียด วย
ไดกลองเข็มมา ตองตอยใหแตกกอน จึงแสดงอาบัติตก.
บทภาชนีย
จตุกกะปาจิตตีย
[๗๕๓] กลองเข็ม ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
กลองเข็ม ตนทําคางไว แลวใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
กลองเข็ม ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
กลองเข็ม ผูอื่นทําคางไว ใชผูอื่นใหทาํ ตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
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ทุกะทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอนื่ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุไดกลองเข็มอันคนอื่นทําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๕๔] ทําลูกดุม ๑ ทําตะบันไฟ ๑ ทําลูกถวิน ๑ ทํากลักยาตา ๑ ทําไมปายยาตา ๑
ทําฝกมีด ๑ ทําธมกรก ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
_______________
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๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๕
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร
[๗๕๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระอุปนันทศากยบุตรกําลังนอนอยูบน
เตียงนอนอันสูง พอดีพระผูมพี ระภาคเสด็จจาริกตามเสนาสนะ พรอมดวยภิกษุเปนอันมาก ผาน
เขาไปทางที่อยูของทานพระอุปนันทศากยบุตร ทานพระอุปนันทศากยบุตรไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกลเทียวครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรเตียงนอนของขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา.
จึงพระผูม ีพระภาคเสด็จกลับจากทีน่ นั้ แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอพึงทราบโมฆบุรุษเพราะที่อยูอาศัย ครั้นแลวทรงติเตียนทานพระอุปนันทศากยบุตรโดย
อเนกปริยาย ... แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๓๖. ๕. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําเตียงก็ดี ตัง่ ก็ดี ใหม พึงทําใหมีเทาเพียง
๘ นิ้ว ดวยนิว้ สุคต เวนไวแตแมแครเบื้องต่ํา เธอทําใหลวงประมาณนัน้ ไป เปน
ปาจิตตีย ที่ใหตัดเสีย.
เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๕๖] ที่ชื่อวา ใหม ตรัสหมายถึงการทําขึ้น.
ที่ชื่อวา เตียง ไดแกเตียง ๔ ชนิด คือ เตียงมีแมแครสอดเขาในขา ๑ เตียงมีแมแครติดเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา ๑ เตียงมีขาดังกามปู ๑ เตียงมีขาจรดแมแคร ๑.
ที่ชื่อวา ตัง่ ไดแกตั่ง ๔ ชนิด คือ ตั่งมีแมแครสอดเขาในขา ๑ ตั่งมีแมแครเนื่อง
เปนอันเดียวกันกับขา ๑ ตั่งมีขาดังกามปู ๑ ตั่งมีขาจรดแมแคร ๑.
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บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใชคนอืน่ ทําก็ดี.
คําวา พึงทําใหมีเทาเพียง ๘ นิ้ว ดวยนิว้ สุคต เวนไวแตแมแครเบื้องต่ํา คือ
ยกเวนแมแครเบื้องต่ํา.
ทําเองก็ดี ใชคนอื่นทําก็ดี เกินประมาณนั้น เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียด วย
ไดเตียง ตั่งนั้นมา ตองตัดใหไดประมาณกอน จึงแสดงอาบัติตก.
บทภาชนีย
จตุกกะปาจิตตีย
[๗๕๗] เตียง ตั่ง ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เตียง ตั่ง ตนทําคางไว แลวใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เตียง ตั่ง ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เตียง ตั่ง ผูอื่นทําคางไว ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ภิกษุทําเองก็ดี ใชคนอืน่ ทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอนื่ ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุไดเตียง ตั่งที่คนอืน่ ทําสําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๕๘] ทําเตียง ตั่งไดประมาณ ๑ ทําเตียง ตั่งหยอนกวาประมาณ ๑ ไดเตียง ตัง่ ที่ผูอื่น
ทําเกินประมาณมาตัดเสียกอนแลวใชสอย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
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๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๖
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๕๙] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียใหทําเตียงบาง ตั่งบาง ยัดดวย
นุน พวกชาวบานเที่ยวไปทางวิหารเห็นเขาแลว ตางพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตรจึงไดใหทําเตียงบาง ตัง่ บาง ยัดดวยนุน เหมือนพวกคฤหัสถ
ผูบริโภคกามเลา ภิกษุทั้งหลาย ไดยินชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดา
ภิกษุทเี่ ปนผูมกั นอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคียจึงไดใหทําเตียง
บาง ตั่งบาง ยัดดวยนุน เลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอใหทํา
เตียงบาง ตั่งบาง ยัดดวยนุน จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใหทํา
เตียงบาง ตั่งบาง ยัดดวยนุนเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๓๗. ๖. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําเตียงก็ดี ตั่งก็ดี เปนของหุมนุน เปนปาจิตตีย
ที่ใหรื้อเสีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๗๖๐] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใ ด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา เตียง ไดแกเตียง ๔ ชนิด คือ เตียงมีแมแครสอดเขาในขา ๑ เตียงมีแมแครติดเนื่องเปนอันเดียวกันกับขา ๑ เตียงมีขาดังกามปู ๑ เตียงมีขาจรดแมแคร ๑.
ที่ชื่อวา ตัง่ ไดแกตั่ง ๔ ชนิด คือ ตั่งมีแมแครสอดเขาในขา ๑ ตั่งมีแมแครติดเนื่อง
เปนอันเดียวกันกับขา ๑ ตั่งมีขาดังกามปู ๑ ตั่งมีขาจรดแมแคร ๑.
ที่ชื่อวา นุน ไดแกนนุ ๓ ชนิด คือ นุนเกิดจากตนไม ๑ นุนเกิดจากเถาวัลย ๑
นุนเกิดจากดอกหญาเลา ๑.
บทวา ใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใชผูอื่นทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตีย
ดวยไดของมา ตองรื้อเสียกอน จึงแสดงอาบัติตก.
บทภาชนีย
จตุกกะปาจิตตีย
[๗๖๑] เตียง ตั่ง ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เตียง ตั่ง ตนทําคางไว แลวใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เตียง ตั่ง คนอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
เตียง ตั่ง คนอื่นทําคางไว ใชคนอืน่ ทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ทําเองก็ดี ใชคนอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ไดเตียง ตั่งที่คนอื่นทําสําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๖๒] ทําสายรัดเขา ๑ ทําประคตเอว ๑ ทําสายโยกบาตร ๑ ทําถุงบาตร ๑ ทํา
ผากรองน้ํา ๑ ทําหมอน ๑ ไดเตียง ตั่งที่ผูอนื่ ทําสําเร็จแลวมาทําลายกอนใชสอย ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
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๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๖๓] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคทรงอนุญาตผาสําหรับนั่งแก
ภิกษุทั้งหลายแลว พระฉัพพัคคียทราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาสําหรับนั่งแลว จึงใชผา
สําหรับนั่งไมมีประมาณ ใหหอยลงขางหนาบาง ขางหลังบาง แหงเตียงบาง แหงตั่งบาง
บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจ ึงไดใช
ผาสําหรับนั่งไมมีประมาณเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอใชผา
สําหรับนั่งไมมีประมาณ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใชผาปู
นั่งไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๓๘. ๗. ก. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาสําหรับนั่ง ตองใหทําใหไดประมาณ นี้
ประมาณในคํานั้น โดยยาว ๒ คืบ โดยกวางคืบครึ่ง ดวยคืบสุคต เธอทําใหลวง
ประมาณนัน้ ไป เปนปาจิตตีย ที่ใหตัดเสีย.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
เรื่องพระอุทายี
[๗๖๔] ก็โดยสมัยนัน้ แล ทานพระอุทายีเปนผูมีรางกายใหญ ทานปูผาสําหรับนั่งลงตรง
เบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาค แลวนั่งดึงออกอยูโดยรอบ พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระ
อุทายีในขณะนั้นวา ดูกรอุทายี เพราะเหตุไร เธอปูผาสําหรับนั่งแลว จึงดึงออกโดยรอบ
เหมือนชางหนังเกาเลา.
ทานพระอุทายีกราบทูลวา จริงดั่งพระดํารัส พระพุทธเจาขา เพราะพระผูมีพระภาค
ทรงอนุญาตผาสําหรับนั่ง แกภิกษุทั้งหลายเล็กเกินไป.
พระพุทธานุญาตพิเศษ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตชายแหงผาสําหรับนั่ง
เพิ่มอีกคืบหนึง่ .
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๑๓๘. ๗. ข. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาสําหรับนั่ง พึงใหทาํ ใหไดประมาณ นี้
ประมาณในคํานั้น โดยยาว ๒ คืบ โดยกวางคืบครึ่ง ชายคืบหนึ่ง ดวยคืบสุคต
เธอทําใหลวงประมาณนัน้ ไป เปนปาจิตตีย ที่ใหตัดเสีย.
เรื่องพระอุทายี จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๖๕] ที่ชื่อวา ผาสําหรับนั่ง ไดแกผาที่เขาเรียกกันวาผามีชาย.
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บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี ตองใหทาํ ใหไดประมาณ นี้ประมาณใน
คํานั้น โดยยาว ๒ คืบ โดยกวางคืบครึ่ง ชายคืบหนึ่ง ดวยคืบสุคต ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี
ใหเกินประมาณนั้นไป เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียดว ยไดผาสําหรับนั่งนั้นมา พึงตัด
กอนจึงแสดงอาบัติตก.
บทภาชนีย
จตุกกะปาจิตตีย
[๗๖๖] ผาสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาสําหรับนั่ง ตนทําคางไว ใหผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาสําหรับนั่ง ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาสําหรับนั่ง ผูอื่นทําคางไว ใหผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ไดผาสําหรับนั่งที่ผูอื่นทําสําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๖๗] ภิกษุทําผาสําหรับนั่งไดประมาณ ๑ ทําผาสําหรับนั่งหยอนกวาประมาณ ๑ ได
ผาสําหรับนั่ง ที่ผูอื่นทําสําเร็จแลวเกินประมาณมาตัดเสียแลวใชสอย ๑ ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทํา
เปนผาปูพื้นก็ดี ทําเปนมานก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี ทําเปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑
ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
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๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๘
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๖๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคทรงอนุญาตผาปดฝแกภกิ ษุ
ทั้งหลายแลว พระฉัพพัคคียท ราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาปดฝแลว จึงใชผาปดฝไมมี
ประมาณ ปลอยเลื้อยไปขางหนาบาง ขางหลังบาง เที่ยวไป บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็
เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดใชผาปดฝไมมีประมาณเลา แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอใชผา
ปดฝไมมีประมาณ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใชผาปด
ฝไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลือ่ มใสของชุมชนที่ยังไม
เลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๓๙. ๘. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาปดฝ พึงใหทําใหไดประมาณ นี้ประมาณใน
คํานั้น โดยยาว ๔ คืบ โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต เธอใหลวงประมาณนั้นไป เปน
ปาจิตตีย ที่ใหตัดเสีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๗๖๙] ทีช่ ื่อวา ผาปดฝ ไดแกผาที่ทรงอนุญาตแกภิกษุอาพาธ เปนฝ เปนสุกใส
เปนโรคอันมีน้ําหนอง น้ําเหลืองเปรอะเปอน หรือเปนฝดาด ที่ใตสะดือลงไป เหนือหัวเขาขึ้นมา
เพื่อจะไดใชปด แผล.
บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี ตองใหทาํ ใหไดประมาณ นี้ประมาณ
ในคํานั้น คือ โดยยาว ๔ คืบ โดยกวาง ๒ คืบ ดวยคืบสุคต.
ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี ลวงประมาณนั้นไป เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตียด วย
ไดผานั้นมา พึงตัดเสีย แลวจึงแสดงอาบัติตก.
บทภาชนีย
จตุกกะปาจิตตีย
[๗๗๐] ผาปดฝ ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาปดฝ ตนทําคางไว แลวใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาปดฝ ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาปดฝ ผูอื่นทําคางไว ภิกษุใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุไดผา ปดฝที่ผูอื่นทําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๗๑] ทําผาปดฝไดประมาณ ๑ ทําผาปดฝใหหยอนกวาประมาณ ๑ ไดผาปดฝที่ผูอื่น
ทําไวเกินประมาณมาตัดแลวใชสอย ๑ ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทําเปนผาปูพื้นก็ดี ทําเปนผามาน
ก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี ทําเปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
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๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๙
เรื่องพระฉัพพัคคีย
[๗๗๒] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแกภิกษุ
ทั้งหลายแลว พระฉัพพัคคียท ราบวา พระผูมีพระภาคทรงอนุญาตผาอาบน้ําฝนแกภกิ ษุทั้งหลายแลว
จึงใชผาอาบน้าํ ฝนไมมีประมาณ ปลอยเลือ้ ยลงขางหนาบาง ขางหลังบาง เที่ยวไป บรรดาภิกษุ
ที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไดนุงผาอาบน้ําฝน
ไมมีประมาณเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอใชผา
อาบน้ําฝนไมมีประมาณ จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉน พวกเธอจึงไดใชผาอาบ
น้ําฝนไมมีประมาณเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๔๐. ๙. อนึ่ง ภิกษุผูใหทําผาอาบน้ําฝน พึงใหทําใหไดประมาณ นี้
ประมาณในคํานั้น โดยยาว ๖ คืบ โดยกวาง ๒ คืบครึ่ง ดวยคืบสุคต เธอทําให
ลวงประมาณนั้น เปนปาจิตตีย มีอันใหตัดเสีย.
เรื่องพระฉัพพัคคีย จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๗๗๓] ที่ชื่อวา ผาอาบน้ําฝน ไดแกผาที่ทรงอนุญาตใหใชได ๔ เดือนแหงฤดูฝน.
บทวา ผูใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี ตองใหทาํ ใหไดประมาณ นี้ประมาณ
ในคํานั้น คือ โดยยาว ๖ คืบ โดยกวาง ๒ คืบครึ่ง ดวยคืบสุคต.
ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี ใหลวงประมาณนั้นไป เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตีย
ดวยไดผานัน้ มา พึงตัดเสีย แลวจึงแสดงอาบัติตก.
บทภาชนีย
จตุกกะปาจิตตีย
[๗๗๔] ผาอาบน้ําฝน ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาอาบน้ําฝน ตนทําคางไว แลวใชผูอนื่ ทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาอาบน้ําฝน ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ผาอาบน้ําฝน ผูอื่นทําคางไว ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุไดผา อาบน้ําฝนที่ผูอื่นทําไวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๗๕] ทําผาอาบน้ําฝนไดประมาณ ๑ ทําผาอาบน้ําฝนหยอนกวาประมาณ ๑ ไดผาอาบน้ําฝนที่ผูอื่นทําเกินประมาณมาตัดแลวใชสอย ๑ ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทําเปนผาปูพนื้ ก็ดี ทําเปน
ผามานก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี ทําเปนปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
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____________
๙. รตนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
เรื่องพระนันทะ
[๗๗๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระนันทะโอรสพระมาตุจฉาของพระผูมีพระภาค เปนผูทรงโฉม เปนที่ตองตาตองใจ ต่ํากวาพระผูมีพระภาค ๔ องคุลี ทานทรงจีวรเทาจีวร
พระสุคต ภิกษุเถระไดเห็นทานพระนันทะมาแตไกล ครั้นแลวลุกจากอาสนะสําคัญวา พระผูมีพระภาคเสด็จมา ทานพระนันทะเขามาใกลจึงจําได แลวเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
ทานพระนันทะจึงไดทรงจีวรเทาจีวรของพระสุคตเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามทานพระนันทะวา ดูกรนันทะ ขาววา เธอทรงจีวรเทาจีวร
สุคต จริงหรือ?
ทานพระนันทะทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรนันทะ ไฉนเธอจึงไดทรงจีวรเทาจีวรของสุคต
เลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๔๑. ๑๐. อนึ่ง ภิกษุใด ใหทําจีวรมีประมาณเทาสุคตจีวร หรือยิ่งกวา เปน
ปาจิตตีย มีอันใหตัดเสีย นี้ประมาณแหงสุคตจีวรของพระสุคตในคํานัน้ โดยยาว
๙ คืบ โดยกวาง ๖ คืบ ดวยคืบสุคต นี้ประมาณแหงสุคตจีวรของพระสุคต.
เรื่องพระนันทะ จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๗๗๗] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา มีประมาณเทาสุคตจีวร คือ โดยยาว ๙ คืบ โดยกวาง ๖ คืบ ดวยคืบสุคต.
บทวา ใหทํา คือ ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เปนทุกกฏในประโยค เปนปาจิตตีย
ดวยไดจวี รมา พึงตัดเสีย แลวจึงแสดงอาบัตติ ก.
บทภาชนีย
จตุกกะปาจิตตีย
[๗๗๘] จีวร ตนทําคางไว แลวทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวร ตนทําคางไว แลวใชผูอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวร ผูอื่นทําคางไว ตนทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
จีวร ผูอื่นทําคางไว ใชคนอื่นทําตอจนสําเร็จ ตองอาบัติปาจิตตีย.
ทุกะทุกกฏ
ทําเองก็ดี ใหผูอื่นทําก็ดี เพื่อประโยชนแกผูอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
ไดจวี รที่ผูอื่นทําสําเร็จแลวมาใชสอย ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
[๗๗๙] ทําจีวรหยอนกวาประมาณ ๑ ไดจวี รที่ผูอื่นทําสําเร็จแลวมาตัดเสียแลวใชสอย ๑
ทําเปนผาขึงเพดานก็ดี ทําเปนผาปูพื้นก็ดี ทําเปนผามานก็ดี ทําเปนเปลือกฟูกก็ดี ทําเปน
ปลอกหมอนก็ดี ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
รตนวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
ปาจิตตีย วรรคที่ ๙ จบ.
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หัวขอประจําเรื่อง
๑. อันเตปุรสิกขาบท
วาดวยการเขาสูพระราชฐาน
๒. รตนสิกขาบท
วาดวยการเก็บรตนะ
๓. วิกาเลคามปเวสนสิกขาบท วาดวยการเขาบานในเวลาวิกาล
๔. สูจิฆรสิกขาบท
วาดวยการทํากลองเข็ม
๕. มัญจสิกขาบท
วาดวยเตียงตั่งเกินประมาณ
๖. ตูโลนัทธสิกขาบท
วาดวยเตียงตั่งยัดนุน
๗. นิสีทนสิกขาบท
วาดวยการทําผาสําหรับนั่ง
๘. กัณฑุปฏิจฉาทีสิกขาบท
วาดวยการทําผาปดฝ
๙. วัสสิกสาฏิกสิกขาบท
วาดวยการทําผาอาบน้ําฝน
๑๐. สุคตจีวรสิกขาบท
วาดวยการทําจีวรเทาสุคตจีวร.
บทสรุป
[๗๘๐] ทานทั้งหลาย ธรรมคือปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท ขาพเจายกขึน้ แสดงแลวแล
ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบทนั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
แลวหรือ ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ขาพเจาขอถาม
แมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวในธรรม คือ
ปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบทนี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้.
ปาจิตติยกัณฑ จบ.
___________
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ปาฏิเทสนียกัณฑ
ทานทั้งหลาย ก็ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทเหลานี้แล มาสูอุเทศ
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๑
เรื่องภิกษุณีรปู หนึ่ง
[๗๘๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวันอาราม ของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุณีรูปหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนครสาวัตถี
เวลากลับ พบภิกษุรูปหนึ่งแลวไดกลาวคํานี้วา ขาแตพระคุณเจา นิมนตพระคุณเจาโปรดรับภิกษา
ภิกษุนั้นกลาววา ดีละ นองหญิงแลวไดรับภิกษาไปทั้งหมด ครั้นเวลาเที่ยงใกลเขาไป ภิกษุณีนนั้
ไมอาจไปเทีย่ วบิณฑบาตได จึงอดอาหาร ครั้นตอมาวันที่ ๒ ... ตอมาวันที่ ๓ ภิกษุณีนั้นเทีย่ วไป
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เวลากลับพบภิกษุรูปนัน้ แลวไดกลาวคํานี้วา ขาแตพระคุณเจา
นิมนตพระคุณเจาโปรดรับภิกษา ภิกษุนั้นกลาววา ดีละ นองหญิง แลวรับภิกษาไปทัง้ หมด
ครั้นเวลาเที่ยงใกลเขาไป ภิกษุณีนนั้ ไมอาจไปเที่ยวบิณฑบาตได จึงอดอาหาร ครั้นตอมาวันที่ ๔
ภิกษุณีนนั้ เดินซวนเซไปตามถนน เศรษฐีคหบดีขึ้นรถสวนทางมา ไดกลาวคํานี้กะภิกษุณีนนั้ วา
นิมนตหลีกไปหนอยแมเจา ภิกษุณีนนั้ หลีกหลบลมลงในที่นั้นเอง เศรษฐีคหบดีไดขอขมาโทษ
ภิกษุณีนนั้ วา ขาแตแมเจา ขอทานโปรดอดโทษแกขาพเจาที่ทําใหทานลมลง เจาขา.
ภิกษุณีตอบวา ดูกรคหบดี ทานไมไดทําใหฉันลม ฉันเองตางหากที่มีกําลังนอย.
เศรษฐีคหบดีถามวา ขาแตแมเจา ก็เพราะเหตุไรเลา แมเจาจึงมีกําลังนอย จึงภิกษุณี
นั้นไดแจงเรื่องนั้นใหเศรษฐีคหบดีทราบ เศรษฐีคหบดีจงึ นําภิกษุณนี ั้นไปใหฉันทีเ่ รือน แลวเพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระคุณเจาผูเจริญทั้งหลาย จึงไดรบั อามิสจากมือภิกษุณเี ลา เพราะ
มาตุคามมีลาภอัตคัด ภิกษุทั้งหลายไดยินเศรษฐีคหบดีเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาที่
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนภิกษุจึงไดรับอามิสจากมือภิกษุณเี ลา
แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
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ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอรับอามิสจากมือภิกษุณี
จริงหรือ?
ภิกษุรูปนัน้ ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ภ. ดูกรภิกษุ ภิกษุณีนนั้ เปนญาติของเธอหรือมิใชญาติ
ภิ. มิใชญาติ พระพุทธเจาขา
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ภิกษุผูมใิ ชญาติ ยอมไมรูการกระทํา
อันสมควรหรือไมสมควร ของที่มีอยูหรือไมมี ของภิกษุณีผูมิใชญาติ ไฉนเธอจึงไดรบั อามิส
จากมือภิกษุณผี ูมิใชญาติเลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยัง
ไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลือ่ มใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๔๒. ๑. อนึ่ง ภิกษุใด รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน จากมือ
ของภิกษุณีผูมใิ ชญาติ ผูเขาไปและสูละแวกบาน แลวเคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี อันภิกษุนั้นพึง
แสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนที่สบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดง
คืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีรปู หนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๘๒] บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ ที่ทรง
ประสงคในอรรถนี้.
ที่ชื่อวา ผูมิใชญาติ คือ ไมใชคนเนื่องถึงกันทางมารดาก็ดี ทางบิดาก็ดี ตลอดเจ็ดชั่วบุรพชนก.
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ที่ชื่อวา ภิกษุณี ไดแก สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆสองฝาย.
ที่ชื่อวา ละแวกบาน ไดแก ถนน ตรอกตัน ทางสามแยก เรือนตระกูล.
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือ ยกโภชนะทั้งหา ยามกาลิก สัตตาหกาลิก และยาวชีวกิ
นอกจากนี้ชื่อวาของเคี้ยว.
ที่ชื่อวา ของฉัน ไดแก โภชนะทัง้ หา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑
ปลา ๑ เนื้อ ๑.
ภิกษุรับประเคนไวดว ยหมายใจวา จักเคี้ยว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืน ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกปาฏิเทสนียะ
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน
จากมือของภิกษุณีผูมิใชญาติ ผูเขาไปแลวสูล ะแวกบาน แลวเคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสงสัยอยู รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตนจากมือ
ภิกษุณีผูมิใชญาติ ผูเขาไปแลวสูละแวกบาน แลวเคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาทิเทสนียะ.
ภิกษุณีผมู ิใชญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน
จากมือของภิกษุณีผูมิใชญาติ ผูเขาไปแลวสูล ะแวกบาน แลวเคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติ
ปาฏิเทสนียะ.
จตุกกทุกกฏ
ภิกษุรับของที่เปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เพื่อทําเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ
กลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.
ภิกษุรับ ... จากมือของภิกษุณีผูอุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียว ดวยตั้งใจวา จักเคี้ยว
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ กลืน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวามิใชญาติ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัติทุกกฏ.
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ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนญาติ ภิกษุสําคัญวาเปนญาติ ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๗๘๓] ภิกษุณีผูเปนญาติ ๑ ภิกษุณีผมู ิใชญาติสั่งใหถวาย มิไดถวายเอง ๑ เก็บวางไว
ถวาย ๑ ถวายในอาราม ๑ ในสํานักภิกษุณี ๑ ในสํานักเดียรถีย ๑ ในโรงฉัน ๑ นําออกจาก
บานแลวถวาย ๑ ถวายยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก ดวยคําวา เมื่อปจจัยมีอยู นิมนตฉัน
ได ๑ สิกขมานาถวาย ๑ สามเณรีถวาย ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๑ จบ.
___________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 645
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๒
เรื่องภิกษุณีฉพั พัคคีย
[๗๘๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเวฬุวนั วิหาร อันเปน
สถานที่พระราชทานเหยื่อแกกระแต เขตพระนครราชคฤห. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตฉัน
ในสกุล มีภกิ ษุณีเหลาฉัพพัคคียมายืนบงการใหเขาถวายของแกพระฉัพพัคคียวา จงถวายแกงที่
ทานองคนี้ จงถวายขาวที่ทานองคนี้ พวกพระฉัพพัคคียไ ดฉันตามความตองการ ภิกษุเหลาอื่น
ฉันไมไดดังจิตประสงค บรรดาภิกษุที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉน พระฉัพพัคคียจึงไมหามปรามภิกษุณฉี ัพพัคคียผบู งการเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมี
พระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอไมหาม
ปรามภิกษุณีทงั้ หลายผูบงการอยู จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไมหาม
ปรามภิกษุณีผบู งการอยูเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชน
ที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๔๓. ๒. อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตฉันอยูในสกุล ถาภิกษุณีมายืนสั่งเสีย
อยูในทีน่ ั้นวา จงถวายแกงในองคนี้ จงถวายขาวในองคนี้ ภิกษุทั้งหลายนั้นพึงรุกราน
ภิกษุณีนนั้ วา นองหญิง เธอจงหลีกไปเสีย ตลอดเวลาที่ภกิ ษุฉันอยู ถาภิกษุแมรูปหนึ่ง
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ไมกลาวออกไป เพื่อจะรุกรานภิกษุณนี ั้นวา นองหญิง เธอจงหลีกไปเสีย ตลอดเวลา
ที่ภิกษุฉนั อยู ภิกษุเหลานั้นพึงแสดงคืนวา แนะเธอ พวกฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปน
ที่สบาย ควรจะแสดงคืน พวกฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุณีฉพั พัคคีย จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๘๕] คําวา อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายรับนิมนตฉันอยูใ นสกุล ความวา ที่ชื่อวาสกุล
ไดแกตระกูล ๔ คือ ตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ ตระกูลแพศย ตระกูลศูทร.
คําวา รับนิมนตฉันอยู คือ รับนิมนตฉันโภชนะทั้งหา อยางใดอยางหนึ่ง.
ที่ชื่อวา ภิกษุณี ไดแกสตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆสองฝาย.
ที่ชื่อวา ผูสั่งเสียอยู คือ บงการวา จงถวายแกงในองคนี้ จงถวายขาวในองคนี้
ดังนี้ ตามความที่เปนมิตรกัน เปนเพื่อนรวมเห็นกัน เปนเพื่อนรวมคบกัน เปนผูรวม
อุปชฌายกัน เปนผูรวมอาจารยกัน นี้ชื่อวา ผูสั่งเสียอยู.
คําวา อันภิกษุทั้งหลายนั้น ไดแก ภิกษุที่ฉันอยู.
คําวา ภิกษุณีนนั้ ไดแก ภิกษุณีผูสั่งเสียนั้น.
ภิกษุทั้งหลายนั้น พึงรุกรานภิกษุณนี ั้นวา นองหญิง เธอจงหลีกไปจนกวาภิกษุทงั้ หลาย
จะฉันเสร็จ ถาภิกษุแมรูปหนึง่ ไมรุกราน รับดวยหวังวาจักเคี้ยว จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ. กลืน
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกปาฏิเทสนียะ
[๗๘๖] ภิกษุณีผูอุปสัมบันสั่งเสียอยู ภิกษุสําคัญวาภิกษุณีผูอุปสัมบันไมหามปราม
ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีผอู ุปสัมบันสั่งเสียอยู ภิกษุมีความสงสัย ไมหามปราม ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ภิกษุณีผอู ุปสัมบันสั่งเสียอยู ภิกษุสําคัญวาเปนภิกษุณีอนุปสัมบัน ไมหามปราม ตอง
อาบัติปาฏิเทสนียะ.
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ติกทุกกฏ
สตรีผูอุปสมบทแลวในสงฆฝายเดียวสั่งเสียอยู ภิกษุไมหามปราม ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนอนุปสัมบันสั่งเสียอยู ภิกษุสําคัญวาเปนภิกษุณีผูอุปสัมบัน ไมหามปราม
ตองอาบัติทุกกฏ.
ภิกษุณีผูเปนอนุปสัมบันสั่งเสียอยู ภิกษุมีความสงสัย ไมหามปราม ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
ภิกษุณีผูเปนอนุปสัมบันสั่งเสียอยู ภิกษุสําคัญวาเปนภิกษุณีผูอนุปสัมบัน ไมหา มปราม
ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๗๘๗] ภิกษุณีสั่งใหถวายภัตตาหารของตน มิไดถวายเอง ๑ ถวายภัตตาหารของ
ผูอื่น มิไดสั่งใหถวาย ๑ สั่งใหถวายภัตตาหารที่เขาไมไดถวาย ๑ สั่งใหเขาถวายในภิกษุที่เขา
ไมไดถวาย ๑ สั่งใหถวายเทาๆ กันแกภิกษุทุกรูป ๑ สิกขมานาสั่งเสีย ๑ สามเณรีสั่งเสีย ๑
เวนโภชนะหา อาหารทุกอยางไมเปนอาบัติ ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๒ จบ.
____________
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ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๓
เรื่องตระกูลหนึ่ง
[๗๘๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ในพระนครสาวัตถี มีตระกูลหนึ่งเปน
ตระกูลที่เลื่อมใส ทั้งสองสามีภรรยาเจริญดวยศรัทธา แตหยอนดวยโภคทรัพย เขาไดสละของ
เคี้ยวของฉันอันเปนอาหารมือ้ เชา ซึ่งบังเกิดในตระกูลนัน้ ทั้งหมด แกภิกษุทั้งหลายแลว บางคราว
ถึงกับอดอาหารอยู. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระ
ศากยบุตรจึงไดรับอาหารไมรูจักประมาณ สามีภรรยาคูนไี้ ดถวายแกสมณะเหลานี้แลว บางคราว
ถึงกับอดอาหารอยู ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงได
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค.
พระพุทธานุญาตพิเศษ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตระกูลใดเจริญดวยศรัทธา แต
หยอนดวยโภคทรัพย เราอนุญาตใหสมมติวาเปนเสกขะแกตระกูลเห็นปานนั้นดวยญัตติทุติยกรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพึงใหเสกขะสมมติอยางนี้.
เสกขสมมติ
ภิกษุผูฉลาด ผูสามารถ พึงประกาศใหสงฆทราบดวยญัตติทุติยกรรมวาจา วาดังนี้:กรรมวาจาใหเสกขสมมติ
ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ตระกูลมีชื่อนี้เจริญดวยศรัทธา แตหยอน
ดวยโภคสมบัติ ถาความพรอมพรั่งของสงฆถึงที่แลว สงฆพึงใหสมมติวาเปนเสกขะแก
ตระกูลมีชื่อนี้ นี่เปนญัตติ.
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ทานเจาขา ขอสงฆจงฟงขาพเจา ตระกูลมีชื่อนี้เจริญดวยศรัทธา แตหยอน
ดวยโภคสมบัติ สงฆใหสมมติวาเปนเสกขะแกตระกูลมีชื่อนี้ การใหสมมติวาเปน
เสกขะแกตระกูลมีชื่อนี้ ชอบแกทานผูใด ทานผูนั้นพึงเปนผูนิ่ง ไมชอบแกทานผูใด
ทานผูนั้นพึงพูด.
การใหสมมติวาเปนเสกขะ สงฆใหแลวแกตระกูลมีชื่อนี้ ชอบแกสงฆ เหตุนั้น
จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๔๔. ๓. ก. อนึ่ง ภิกษุใด รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในสกุลที่สงฆ
สมมติวาเปนเสกขะเห็นปานนั้น ดวยมือของตน แลวเคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนั้นพึง
แสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนที่สบาย ควรจะแสดงคืน ฉัน
แสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องตระกูลหนึ่ง จบ.
เรื่องภิกษุหลายรูป
[๗๘๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล ในพระนครสาวัตถีมีงานมหรสพ พวกชาวบานนิมนต
ภิกษุทั้งหลายไปฉัน แมตระกูลนั้นก็ไดนิมนตภิกษุทั้งหลายไปฉัน ภิกษุทั้งหลายไมรับนิมนต
รังเกียจอยูวา การรับของเคี้ยวของฉันในตระกูลที่สมมติวาเปนเสกขะ ดวยมือของตนแลวเคีย้ วฉัน
พระผูมีพระภาคทรงหามแลว เขาจึงเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา พวกเราจะมีชีวิตอยูไ ปทําไม
เพราะพระคุณเจาทั้งหลายไมรับนิมนตฉันของพวกเรา ภิกษุทั้งหลายไดยนิ เขาเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 650
พระพุทธานุญาตพิเศษ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอันทายก
นิมนตแลว รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ ดวยมือ
ของตนแลว เคีย้ วฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้:พระอนุบัญญัติ ๑
๑๔๔. ๓. ข. อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดรับนิมนตกอน รับของเคี้ยวก็ดี ของ
ฉันก็ดี ในตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะเห็นปานนัน้ ดวยมือของตน แลวเคีย้ วก็ดี
ฉันก็ดี ภิกษุนนั้ พึงแสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนทีส่ บาย ควรจะ
แสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องภิกษุหลายรูป จบ.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง
[๗๙๐] โดยสมัยตอจากนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเปนกุลุปกะของตระกูลนั้น ครั้นเวลาเชา
เธอครองอันตรวาสกแลวถือบาตจีวรเดินผานเขาไปในตระกูลนั้น ครั้นถึงแลวจึงนั่งบนอาสนะที่
เขาจัดถวาย ภิกษุนั้นเกิดอาพาธในทันใด จึงชาวบานเหลานั้นไดกลาวอาราธนาภิกษุนั้นวา นิมนต
ฉันเถิดขอรับ ภิกษุนั้นไมรับนิมนต รังเกียจอยูวา ภิกษุผูอันทายกไมไดนิมนตไวกอน รับของเคี้ยว
ของฉันในตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะดวยมือของตน แลวเคีย้ วฉัน พระผูมีพระภาคทรง
หามแลว ดังนีแ้ ลวไมอาจไปบิณฑบาต ไดอดอาหารแลว ครั้นหายจากอาพาธแลว เธอไดไปสู
อารามแจงเรื่องนั้นแกภกิ ษุทงั้ หลายๆ ไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
พระพุทธานุญาตพิเศษ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธรับ
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ของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลที่สงฆสมมติวา เปนเสกขะ ดวยมือของตน แลวเคีย้ ว
ฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ ๒
๑๔๔. ๓. ค. อนึ่ง ภิกษุใด ไมไดรับนิมนตกอน มิใชผูอาพาธ รับของ
เคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ในตระกูลทั้งหลายที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะเห็นปานนั้น ดวยมือ
ของตน แลวเคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนั้นพึงแสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรมที่นาติ
ไมเปนที่สบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง จบ.
สิกขาบทวิภังค
[๗๙๑] คําวา ตระกูลทีส่ งฆสมมติวาเปนเสกขะ ความวา ตระกูลที่ชื่อวาอันสงฆ
สมมติวาเปนเสกขะ ไดแกตระกูลที่เจริญดวยศรัทธา แตหยอนดวยโภคสมบัติ ไดรับสมมติ
ดวยญัตติทตุ ิยกรรมวาเปนเสกขะ.
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเ ชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวา เปนผูขอ ... นี้ ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ในตระกูลทั้งหลายที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ ไดแกตระกูลทั้งหลาย เห็น
ปานนั้น ที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ.
ที่ชื่อวา ไมไดรับนิมนตไว คือเขาไมไดนิมนตเพื่อฉันในวันนี้ หรือพรุงนี้ไว ภิกษุ
เดินผานอุปจารเรือนเขาไป เขาจึงนิมนต นีช้ ื่อวาไมไดรับนิมนตไว.
ที่ชื่อวา ไดรับนิมนต คือ เขานิมนตเพือ่ ฉันในวันนีห้ รือพรุงนี้ไว ภิกษุมิไดเดินผาน
อุปจารเขาไป เขานิมนต นี้ชอื่ วา ไดรับนิมนต.
ที่ชื่อวา มิใชผูอาพาธ คือ สามารถไปบิณฑบาตได.
ที่ชื่อวา ผูอาพาธ คือ ไมสามารถไปบิณฑบาตได.
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ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือ เวนโภชนะหา ของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก
นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว
ที่ชื่อวา ของฉัน ไดแก โภชนะหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑
ปลา ๑ เนื้อ ๑.
ภิกษุไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ รับของเคี้ยวของฉันไวดว ยหมายใจวา จักเคีย้ ว
จักฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกปาฏิเทสนียะ
[๗๙๒] ตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสําคัญวาเปนตระกูลที่สงฆสมมติวาเปน
เสกขะ ไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน แลว
เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ตระกูลทีส่ งฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสงสัยอยู ไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ
รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน แลวเคีย้ วก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ตระกูลทีส่ งฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสําคัญวาไมใชตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ
ไมไดรับนิมนตไว มิใชผูอาพาธ รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน แลวเคีย้ วก็ดี
ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ทุกกฏ
ภิกษุรับของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก เพื่อทําเปนอาหาร ตองอาบัติทุกกฏ
ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.
มิใชตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสําคัญวาเปนตระกูลทีส่ งฆสมมติวาเปน
เสกขะ ... ตองอาบัติทุกกฏ.
มิใชตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสงสัยอยู ... ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
มิใชตระกูลที่สงฆสมมติวาเปนเสกขะ ภิกษุสําคัญวาไมใชตระกูลที่สงฆสมมติวาเปน
เสกขะ ... ไมตอ งอาบัติ.
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อนาปตติวาร
[๗๙๓] ภิกษุไดรับนิมนตไว ๑ ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุฉนั ของเปนเดน ภิกษุผูไดรับ
นิมนตไวหรือผูอาพาธ ๑ ภิกษุฉันภิกษาที่เขาจัดไวในทีน่ นั้ เพื่อภิกษุอื่นๆ ๑ ภิกษุฉนั ภัตตาหารที่
เขานําออกจากเรือนไปถวาย ๑ ภิกษุฉันนิตยภัต ๑ ภิกษุฉนั สลากภัต ๑ ภิกษุฉนั ปกขิกภัต ๑
ภิกษุฉนั อุโปสถิกภัต ๑ ภิกษุฉันปาฏิปทิกภัต ๑ ภิกษุฉันยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก
ที่เขาถวายบอกวา เมื่อปจจัยมีก็นิมนตฉัน ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๓ จบ.
________________
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ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๔
เรื่องคนรับใชของเจาศากยะ
[๗๙๔] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตพระนคร
กบิลพัสดุสักกะชนบท. ครั้งนั้น พวกบาวของเจาศากยะทัง้ หลายกอการราย นางสากิยานี
ทั้งหลายปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุทั้งหลายผูอยูใ นเสนาสนะปา พวกบาวๆ ของเจาศากยะไดทราบขาววา นางสากิยานีทั้งหลาย ปรารถนาจะทําภัตตาหารถวายภิกษุทั้งหลายผูอยูใน
เสนาสนะปา จึงไปซุมอยูทหี่ นทาง เหลานางสากิยานีพากันนําของเคีย้ วของฉันอยางประณีต
ไปสูเสนาสนะปา พวกบาวๆ ไดออกมาแยงชิงพวกนางสากิยานีและประทุษราย พวกเจาศากยะ
ออกไปจับผูรายพวกนัน้ ไดพรอมดวยของกลาง แลวพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา เมื่อ
พวกผูรายอาศัยอยูในอารามมี ไฉนพระคุณเจาทั้งหลายจึงไมแจงความเลา ภิกษุทั้งหลายไดยิน
พวกเจาศากยะพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงบัญญัติสิกขาบท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภกิ ษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือ เพื่อความรับวาดีแหงสงฆ ๑ ...
เพื่อความตั้งมัน่ แหงพระสัทธรรม ๑ เพื่อถือตามพระวินัย ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๔๕. ๔. ก. อนึ่ง ภิกษุใด อยูในเสนาสนะปา ที่รูกันวาเปนที่มีรังเกียจ
มีภัยเฉพาะหนา รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ดวยมือ
ของตน ในวัดที่อยู เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนนั้ พึงแสดงคืนวา แนะเธอ ฉันตองธรรม
ที่นาติ ไมเปนที่สบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืนธรรมนั้น.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องคนรับใชของเจาศากยะ จบ.
เรื่องพระอาพาธ
[๗๙๕] โดยสมัยตอจากนั้นแล มีภกิ ษุรูปหนึ่งอาพาธอยูในเสนาสนะปา ชาวบานได
พากันนําของเคี้ยวของฉันไปสูเสนาสนะปา ครั้นแลวไดกลาวอาราธนาภิกษุนั้นวา นิมนตฉันเถิด
ขอรับ.
ภิกษุนั้นไมรับ รังเกียจอยูวา การรับของเคี้ยวหรือของฉันในเสนาสนะปา ดวยมือ
ของตน แลวเคีย้ วฉัน พระผูมพี ระภาคทรงหามแลว ดังนี้ แลวไมสามารถไปเที่ยวบิณฑบาต
ไดอดอาหารแลว เธอไดแจงเรื่องนั้นแกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแด
พระผูมีพระภาค.
พระพุทธานุญาตพิเศษ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธรับของ
เคี้ยวหรือของฉัน ในเสนาสนะปา ดวยมือของตนแลวเคีย้ วฉันได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๑๔๕. ๔. ข. อนึ่ง ภิกษุใด อยูในเสนาสนะปา ที่รูกันวา เปนที่มีรังเกียจ
มีภัยเฉพาะหนา รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี อันเขาไมไดบอกใหรูไวกอน ดวยมือ
ของตน ในวัดที่อยู ไมใชผูอาพาธ เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ภิกษุนนั้ พึงแสดงคืนวา
แนะเธอ ฉันตองธรรมที่นาติ ไมเปนที่สบาย ควรจะแสดงคืน ฉันแสดงคืน
ธรรมนั้น.
เรื่องพระอาพาธ จบ.
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สิกขาบทวิภังค
[๗๙๖] คําวา เสนาสนะปา ความวา เสนาสนะที่ชื่อวาปา มีกําหนดเขต ๕๐๐
ชั่วธนูเปนอยางต่ํา.
ที่ชื่อวา เปนที่มีรังเกียจ คือ ในอาราม ในอุปจารแหงอาราม มีสถานที่พวกโจร
ซองสุม บริโภค ยืน นั่ง นอน ปรากฎอยู.
ที่ชื่อวา มีภัยเฉพาะหนา คือ ในอาราม ในอุปจารแหงอาราม มีรองรอยที่ชาวบาน
ถูกพวกโจรฆา ปลน ทุบตี ปรากฏอยู.
บทวา อนึ่ง ... ใด ความวา ผูใด คือ ผูเชนใด ...
บทวา ภิกษุ ความวา ที่ชอื่ วา ภิกษุ เพราะอรรถวาเปนผูขอ ... นี้ชื่อวา ภิกษุ
ที่ทรงประสงคในอรรถนี้.
บทวา ในเสนาสนะเห็นปานนั้น คือ ในเสนาสนะมีรอ งรอยเชนนั้นปรากฏ.
ที่ชื่อวา อันเขาไมไดบอกใหรู คือ เขาสงสหธรรมิก ๕ ไปบอก นี้ชอื่ วา ไมเปน
อันเขาไดบอกใหรู.
เขาบอกนอกอาราม นอกอุปจารแหงอาราม นี่ก็ชื่อวาไมเปนอันเขาไดบอกใหร.ู
ที่ชื่อวา บอกใหรู คือผูใดผูหนึ่งเปนสตรีก็ตาม เปนบุรุษก็ตาม มาสูอาราม หรือ
อุปจารแหงอารามแลวบอกวา ทานเจาขา สตรีหรือบุรุษชื่อโนน จักนําของเคี้ยวหรือของฉันมา
ถวายภิกษุมีชอื่ นี้.
ถาที่นั้นเปนสถานมีรังเกียจ ภิกษุพึงบอกเขาวา เปนสถานมีรังเกียจ ถาที่นั้นเปน
สถานมีภัยเฉพาะหนา พึงบอกเขาวา เปนสถานมีภัยเฉพาะหนา ถาเขากลาววา ไมเปนไร
เจาขา เขาจักนํามาเอง ภิกษุพงึ บอกพวกโจรวา ชาวบานจักเขามาในที่นี้ พวกทานจงหลีกไปเสีย.
เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะยาคู แลวเขานําบริวารแหงยาคูมาดวย นี้ชอื่ วา อันเขาบอกใหรู.
เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะภัต แลวเขานําบริวารแหงภัตมาดวย นี้ชื่อวา อันเขาบอกใหรู.
เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะของเคี้ยว แลวเขานําบริวารแหงของเคี้ยวมาดวย นี้ก็ชื่อวา
อันเขาบอกใหรู.
เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะตระกูล คนในตระกูลนั้นนําของเคี้ยวหรือของฉันมาถวาย นี้ก็
ชื่อวา อันเขาบอกใหรู.
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เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะหมูบาน คนในหมูบานนั้นนําของเคี้ยวหรือของฉันมาถวาย นีก้ ็
ชื่อวา อันเขาบอกใหรู.
เมื่อเขาบอกใหรูเฉพาะตําบลบาน คนในตําบลบานนั้นนําของเคี้ยวหรือของฉันมาถวาย
นี้ก็ชื่อวา อันเขาบอกใหรู.
ที่ชื่อวา ของเคี้ยว คือ เวนโภชนะหา ของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก
นอกนั้นชื่อวาของเคี้ยว.
ที่ชื่อวา ของฉัน ไดแก โภชนะหา คือ ขาวสุก ๑ ขนมสด ๑ ขนมแหง ๑
ปลา ๑ เนื้อ ๑.
ที่ชื่อวา วัดที่อยู สําหรับอารามที่มีเครื่องลอม ไดแกภายในอาราม อารามที่ไมมีเครื่อง
ลอม ไดแกอุปจาร.
ที่ชื่อวา ไมใชผูอาพาธ คือ ผูสามารถไปเที่ยวบิณฑบาตได.
ที่ชื่อวา ผูอาพาธ คือ ผูไมสามารถไปเที่ยวบิณฑบาตได.
ภิกษุไมใชผูอาพาธ รับประเคนของทีเ่ ขาไมไดบอกใหรู ดวยหมายวา จักเคีย้ ว จักฉัน
ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ ทุกๆ คํากลืน.
บทภาชนีย
ติกปาฏิเทสนียะ
[๗๙๗] เขาไมไดบอกใหรู ภิกษุสําคัญวาเขาไมไดบอกใหรู รับของเคี้ยวก็ดี ของฉัน
ก็ดี ดวยมือของตน ในวัดที่อยู ไมใชผูอาพาธ เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัตปิ าฏิเทสนียะ.
เขาไมไดบอกใหรู ภิกษุมีความสงสัย รับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือของตน ใน
วัดที่อยู ไมใชผูอาพาธ เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
เขาไมไดบอกใหรู ภิกษุสําคัญวาเขาบอกใหรู แลวรับของเคี้ยวก็ดี ของฉันก็ดี ดวยมือ
ของตน ในวัดที่อยู ไมใชผูอาพาธ เคี้ยวก็ดี ฉันก็ดี ตองอาบัติปาฏิเทสนียะ.
ทุกกฏ
ภิกษุรับประเคนของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวกิ เพื่อทําเปนอาหาร
ตองอาบัติทุกกฏ ฉัน ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ คํากลืน.
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เขาบอกใหรูแลว ภิกษุสาํ คัญวาเขาไมไดบอกใหรู ... ตองอาบัติทุกกฏ.
เขาบอกใหรูแลว ภิกษุมคี วามสงสัย ... ตองอาบัติทุกกฏ.
ไมตองอาบัติ
เขาบอกใหรูแลว ภิกษุสาํ คัญวาเขาบอกใหรแู ลว ... ไมตองอาบัติ.
อนาปตติวาร
[๗๙๘] เขาบอกใหรู ๑ ภิกษุอาพาธ ๑ ภิกษุฉนั ของเปนเดนของภิกษุผูไดรับนิมนตไว
หรือของภิกษุผูอาพาธ ๑ ภิกษุรับนอกวัดแลวมาฉันในวัด ๑ ภิกษุฉันรากไม เปลือกไม ใบไม
ดอกไม หรือผลไม ซึ่งเกิดขึ้นในวัดนัน้ ๑ ภิกษุฉนั ของเปนยามกาลิก สัตตาหกาลิก ยาวชีวิก
ในเมื่อมีเหตุจาํ เปน ๑ ภิกษุวกิ ลจริต ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ไมตองอาบัติแล.
ปาฏิเทสนียะ สิกขาบทที่ ๔ จบ.
บทสรุป
[๗๙๙] ทานทั้งหลาย ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล
ขาพเจาขอถามทานทั้งหลายในธรรม คือ ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทนัน้ วา ทานทั้งหลายเปนผู
บริสุทธิ์แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทัง้ หลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ?
ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สามวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์
แลวในธรรมคือ ปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบทนี้ เหตุนนั้ จึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไวดว ย
อยางนี้.
ปาฏิเทสนียกัณฑ จบ.
______________
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๔. เสขิยกัณฑ
ทานทั้งหลาย ก็ธรรมคือ เสขิยะเหลานี้แล มาสูอุเทส.
วรรคที่ ๑ ปริมัณฑลวรรค
สารูป ๒๖ สิกขาบท
สิกขาบทที่ ๑
[๘๐๐] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียน ุงผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบาง
ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร จึงไดนุง
ผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบาง เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินชาว
บานเหลานั้นพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ
ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจงึ ไดนุงผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบางเลา แลวกราบ
ทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุแรก
เกิดนัน้ แลวรับสั่งใหประชุมภิกษุสงฆ ทรงสอบถามพระฉัพพัคคียว า ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ขาววา พวกเธอนุงผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบาง จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดนุงผา
เลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบางเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพือ่ ความเลื่อมใสของ
ชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี้
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พระบัญญัติ
๑๔๖. ๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักนุงเปนปริมณฑล.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุนุงปดมณฑลสะดือ มณฑลเขา ชื่อวานุงเปนปริมณฑล.
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นุงผาเลื้อยหนาหรือเลื้อยหลัง ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ ไมมีสติ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
__________________
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๒
[๘๐๑] สาวัตถีนิทาน. ๑- ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียหมผาเลื้อยหนาบาง เลื้อยหลังบาง ... ๒พระบัญญัติ
๑๔๗. ๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักหมเปนปริมณฑล.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุหมทํามุมทั้งสองใหเสมอกัน ชื่อวาหมเปนปริมณฑล. ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ หมผาเลื้อยหนาหรือเลื้อยหลัง ตองอาบัติทุกกฏ.
#๑. บาลีวา สาวัตถีนิทาน เห็นอยูในที่ใด ในที่นั้นมีบาลีแปลวา โดยสมัยนั้น พระผูมพี ระภาคพุทธ
#เจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ดังนี้
#๒. หมายวามีเนื้อความดังสิกขาบทที่ ๑
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อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
_______________
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๓
[๘๐๒] สาวัตถีนิทาน โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินเปดกายไปใน
ละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๔๘. ๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักปกปดกายดี ไปในละแวกบาน
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงปดกายดวยดีไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินเปดกาย
ไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
_______________
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๔
[๘๐๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งเปดกายในละแวกบาน ...

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 662
พระบัญญัติ
๑๔๙. ๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักปกปดกายดี นั่งในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงปดกายดวยดี นั่งในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งเปดกาย
ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
_______________
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๕
[๘๐๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินคะนองมือบาง คะนองเทาบาง
ไปในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๕๐. ๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักสํารวมดี ไปในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงสํารวมดวยดีไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ คะนองมือก็ดี
คะนองเทาก็ดี ไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
__________________
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ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๖
[๘๐๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียคะนองมือบาง คะนองเทาบาง
นั่งในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๕๑. ๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักสํารวมดี นัง่ ในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงสํารวมดี นัง่ ในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ คะนองมือก็ดี
คะนองเทาก็ดี นั่งในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
__________________
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๗
[๘๐๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินไปในละแวกบาน พลางแลดู
ในที่นั้นๆ ...
พระบัญญัติ
๑๕๒. ๗. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักมีตาทอดลง ไปในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงมีนัยนตาทอดลง เดินไปในละแวกบาน พึงแลประมาณชั่วแอกหนึ่ง.
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ไปในละแวกบาน พลางแลดูในที่นนั้ ๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
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อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
_______________
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๘
[๘๐๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งในละแวกบาน พลางแลดู
ในที่นั้นๆ ...
พระบัญญัติ
๑๕๓. ๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักมีตาทอดลง นั่งในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงมีนัยนตาอันทอดลง นั่งในละแวกบาน พึงแลประมาณชั่วแอกหนึ่ง. ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งในละแวกบาน พลางแลดูในทีน่ ั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
_______________
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๙
[๘๐๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินเวิกผาไปในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๕๔. ๙. ภิกษุทําความศึกษาวา เราจักไมไปในละแวกบานดวยทั้งเวิกผา.
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สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงเดินเวิกผาไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เวิกผาขึ้นขาง
เดียวก็ดี ทั้งสองขางก็ดี เดินไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
____________
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
[๘๐๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเวิกผา นัง่ ในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๕๕. ๑๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในละแวกบาน ดวยทั้งเวิกผา.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงเวิกผานั่งในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เวิกผาขึ้นขางเดียว
ก็ดี ทั้งสองขางก็ดี นั่งในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปริมัณฑลวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
วรรคที่ ๑ จบ.
___________________
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วรรคที่ ๒ อุชชัคฆิกวรรค
สิกขาบทที่ ๑
[๘๑๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๕๖. ๑๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมไปในละแวกบาน ดวยทั้งความ
หัวเราะลั่น.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงเดินหัวเราะลั่นไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินหัวเราะไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑- ๑ ทําอาการเพียงยิ้มแยมในเมื่อมีเรื่องที่นาขัน ๑
มีอันตราย ๒- ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
_______________
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๒
[๘๑๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งหัวเราะลั่นอยูในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๕๗. ๑๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในละแวกบาน. ดวยทัง้ ความ
หัวเราะลั่น.
#๑. ๒. บาลี ๒ บทนี้ ควรพิจารณา เพราะคนไขไมตองการหัวเราะ และในคราวมีอันตราย
#ก็ไมจําเปนหัวเราะ.
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สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงนั่งหัวเราะลั่นในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งใน
ละแวกบานหัวเราะลั่น ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑- ๑ ทําอาการเพียงยิ้มแยมในเมื่อมีเรื่องที่นาขัน ๑
มีอันตราย ๒- ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
_______________
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๓
[๘๑๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินสงเสียงตะเบ็ง เสียงตะโกน
ไปในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๕๘. ๑๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักมีเสียงนอยไปในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงมีเสียงเบาเดินไปในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินสงเสียง
ตะเบ็ง เสียงตะโกนไปในละแวกบาน. ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
_______________
#๑. ๒. แมบาลี ๒ บทนี้ ก็ควรพิจารณาโดยนัยดังกลาวแลว.
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อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๔
[๘๑๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งสงเสียงตะเบ็ง เสียงตะโกนลั่นอยูใ น
ละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๕๙. ๑๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักมีเสียงนอย นั่งในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงมีเสียงเบา นั่งในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ สงเสียง
ตะเบ็ง เสียงตะโกน นั่งในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
_______________
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๕
[๘๑๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินโคลงกายไปในละแวกบาน.
วางทาภาคภูมิ ...
พระบัญญัติ
๑๖๐. ๑๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมเดินโยกกายไปในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงเดินโคลงกายไปในละแวกบาน พึงประคองกายเดินไป. ภิกษุใดอาศัย
ความไมเอื้อเฟอ เดินโคลงกายไปในละแวกบาน วางทาภาคภูมิ ตองอาบัติทุกกฏ.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 669
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
_______________
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๖
[๘๑๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งโคลงกายอยูใ นละแวกบาน วางทา
ภาคภูมิ ...
พระบัญญัติ
๑๖๑. ๑๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งโยกกายในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงนั่งโคลงกายในละแวกบาน พึงนั่งประคองกาย. ภิกษุใดอาศัยความ
ไมเอื้อเฟอ นั่งโคลงกายในละแวกบาน วางทาภาคภูมิ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
_______________
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๗
[๘๑๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินไกวแขนไปในละแวกบาน
แสดงทากรีดกราย ...
พระบัญญัติ
๑๖๒. ๑๗. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมไกวแขนไปในละแวกบาน.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 670
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงเดินแกวงแขนไปในละแวกบาน พึงประคองแขนเดินไป. ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินแกวงแขนไปในละแวกบาน แสดงทากรีดกราย ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
_______________
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๘
[๘๑๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งไกวแขน แสดงทากรีดกราย
ในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๖๓. ๑๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมไกวแขนนั่งในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงนั่งไกวแขนในละแวกบาน พึงนั่งประคองแขน. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งแกวงไกวแขนในละแวกบาน แสดงทากรีดกราย ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
_______________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 671
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๙
[๘๑๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน
ทําทาคอพับ ...
พระบัญญัติ
๑๖๔. ๑๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมโคลงศีรษะไปในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงเดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน พึงเดินประคองศีรษะไป ภิกษุใดอาศัย
ความไมเอื้อเฟอ เดินโคลงศีรษะไปในละแวกบาน ทําทาคอพับ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
_______________
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
[๘๑๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ทําทา
คอพับ ...
พระบัญญัติ
๑๖๕. ๒๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมโคลงศีรษะนั่งในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงนั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน พึงนั่งประคองศีรษะ ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ นั่งโคลงศีรษะในละแวกบาน ทําศีรษะใหหอย ตองอาบัติทุกกฏ.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 672
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
อุชชัคฆิกวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
วรรคที่ ๒ จบ.
_______________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 673
วรรคที่ ๓ ขัมภกตวรรค
สิกขาบทที่ ๑
[๘๒๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินค้ํากายไปในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๖๖. ๒๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําความค้ํา ไปในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงเดินค้ํากายไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินค้ํากายขาง
เดียวก็ตาม ทั้งสองขางก็ตาม ไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
____________
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๒
[๘๒๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งค้าํ กายในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๖๗. ๒๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําความค้ํา นั่งในละแวก
บาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงนั่งค้ํากายไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งค้ํากายขาง
เดียวก็ตาม ทั้งสองขางก็ตาม ไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 674
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
____________
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๓
[๘๒๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินคลุมศีรษะไปในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๖๘. ๒๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมคลุมศีรษะไปในละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงคลุมศีรษะเดินไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ เดินคลุม
ศีรษะไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
____________
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๔
[๘๒๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งคลุมศีรษะนั่งในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๖๙. ๒๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมคลุมศีรษะนั่งในละแวกบาน.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 675
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงคลุมศีรษะนั่งในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ คลุมศีรษะนั่ง
ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
____________
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๕
[๘๒๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียกระหยงเทาเดินไปในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๗๐. ๒๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมไปในละแวกบาน ดวยทั้ง
ความกระหยง.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงมีการกระหยงเทาเดินไปในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
เดินกระหยงเทาไปในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
____________

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 676
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๖
[๘๒๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียรัดเขานั่งในละแวกบาน ...
พระบัญญัติ
๑๗๑. ๒๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมนั่งในละแวกบานดวยทั้ง
ความรัด.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงมีการรัดเขานั่งในละแวกบาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอนั่งรัดเขาดวย
มือก็ดี รัดเขาดวยผาก็ดี ในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ อยูในที่พัก ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑
อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
สารูป ๒๖ สิกขาบท จบ.
____________
โภชนปฏิสังยุต ๓๐ สิกขาบท
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๗
[๘๒๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต โดยไมเอาใจใส ทํา
อาการดุจทิ้งเสีย ...
พระบัญญัติ
๑๗๒. ๒๗. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาตโดยเอื้อเฟอ.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงรับบิณฑบาตโดยเคารพ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบิณฑบาตโดยไม
เคารพ ทําอาการดุจทิ้งเสีย ตองอาบัติทุกกฏ.

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 677
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
____________
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๘
[๘๒๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต พลางแลไปในทีน่ ั้นๆ
เมื่อเขากําลังเกลี่ยบิณฑบาตลงก็ดี เมื่อเกลี่ยเสร็จแลวก็ดี หารูสึกตัวไม ...
พระบัญญัติ
๑๗๓. ๒๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักจองในบาตรรับบิณฑบาต.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงแลดูบาตรรับบิณฑบาต ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบิณฑบาตพลาง
เหลียวแลไปในที่นั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
____________
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๙
[๘๒๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาต รับแตสูปะเปนสวน
มาก ...
พระบัญญัติ
๑๗๔. ๒๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน.
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สิกขาบทวิภังค
ที่ชื่อวา สูปะ มีสองชนิด คือ สูปะทําดวยถั่วเขียว ๑ สูปะทําดวยถั่วเหลือง ๑ ที่
จับไดดว ยมือ.
อันภิกษุพึงรับบิณฑบาตมีสูปะพอสมกัน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับแตสูปะอยาง
เดียวเปนสวนมาก ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ รับกับขาวตางอยาง ๑ รับของญาติ ๑
รับของผูปวารณา ๑ รับเพื่อประโยชนแกภิกษุอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
____________
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
[๘๒๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียรับบิณฑบาตถึงลนบาตร ...
พระบัญญัติ
๑๗๕. ๓๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักรับบิณฑบาตจดเสมอขอบบาตร.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงรับบิณฑบาตเสมอขอบปากบาตร ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ รับบิณฑบาต
จนลน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตอง
อาบัติแล.
ขัมภกตวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
วรรคที่ ๓ จบ.
__________________
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วรรคที่ ๔ สักกัจจวรรค
สิกขาบทที่ ๑
[๘๓๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตโดยไมเอาใจใส ทําอาการ
ดุจไมยากฉัน ...
พระบัญญัติ
๑๗๖. ๓๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาตโดยเอื้อเฟอ.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตโดยไมรังเกียจ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันบิณฑบาตโดย
รังเกียจ ทําอาการดุจไมอยากฉัน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
_______________
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๒
[๘๓๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตพลางเหลียวแลไปในที่
นั้นๆ เมื่อเขาเกลี่ยบิณฑบาตลงก็ดี เมื่อเกลีย่ เสร็จแลวก็ดี หารูสึกตัวไม ...
พระบัญญัติ
๑๗๗. ๓๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักจองดูอยูใ นบาตร ฉันบิณฑบาต.
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สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารพึงแลดูในบาตร ฉันบิณฑบาต ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉัน
บิณฑบาตพลางแลดูไปในทีน่ ั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
_______________
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๓
[๘๓๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตเจาะลงในที่นั้นๆ ...
พระบัญญัติ
๑๗๘. ๓๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาตไมแหวง.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตเกลี่ยใหเสมอ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันบิณฑบาตเจาะ
ลงในที่นั้นๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ตักใหภกิ ษุอนื่ เวาแหวง ๑ ตักเกลี่ย
ลงในภาชนะอืน่ แหวง ๑ ตักสูปะแหวงเวา ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
_______________
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สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๔
[๘๓๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาต ฉันแตกับอยางเดียว
มาก ...
พระบัญญัติ
๑๗๙. ๓๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักฉันบิณฑบาตมีสูปะเสมอกัน.
สิกขาบทวิภังค
ที่ชื่อวา สูปะ มีสองชนิด คือ สูปะทําดวยถั่วเขียว ๑ สูปะทําดวยถั่วเหลือง ๑
ที่จับไดดว ยมือ.
อันภิกษุพึงฉันบิณฑบาตมีสูปะพอดีกัน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันแตสปู ะอยาง
เดียว ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันกับขาวอยางอื่นๆ ๑ ฉันของญาติ ๑
ฉันของคนปวารณา ๑ ฉันเพือ่ ประโยชนแกภิกษุอื่น ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
____________
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๕
[๘๓๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันบิณฑบาตขยุมลงแตยอด ...
พระบัญญัติ
๑๘๐. ๓๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมขยุมลงแตยอด ฉันบิณฑบาต.
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สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงขยุมลงแตยอดฉันบิณฑบาต ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ขยุมลงแตยอด
ฉันบิณฑบาต ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ กวาดตะลอมขาวที่เหลือเล็กนอยรวมเปน
คําแลวเปบฉัน ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
_______________
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๖
[๘๓๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียอาศัยความอยากไดมาก กลบแกงบาง
กับขาวบาง ดวยขาวสุก ...
พระบัญญัติ
๑๘๑. ๓๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมกลบแกงก็ดี กับขาวก็ดี ดวยขาวสุก อาศัยความอยากไดมาก.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงกลบแกง หรือกับขาว ดวยขาวสุกเพราะอยากจะไดมาก ภิกษุ
ใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ กลบแกงหรือกับขาวดวยขาวสุก เพราะอยากจะไดมาก ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ เจาของกลบถวาย ๑ ไมไดมุงอยากไดมาก ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
_______________
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๗
เรื่องพระฉัพพัคคียขอขาวแกงฉัน
[๘๓๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียขอกับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชน
แกตนมาฉัน ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร
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จึงไดขอกับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา กับขาวหรือขาวสุกทีด่ ี ใครจะ
ไมพอใจ ของที่มีรสอรอยใครจะไมชอบใจ ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดขอกับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา ... แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูม ี
พระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอขอ
กับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดขอ
กับขาวบาง ขาวสุกบาง เพื่อประโยชนแกตนมาฉันเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไป
เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิง่ ของชุมชนที่เลื่อมใสแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๘๒. ๓๗. ก. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมขอสูปะก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อประโยชนแกตน ฉัน.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
เรื่องพระฉัพพัคคียขอขาวแกงฉัน จบ.
เรื่องพระอาพาธ
[๘๓๗] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายอาพาธ พวกภิกษุผูพยาบาลไดถามภิกษุทั้งหลาย
ผูอาพาธวา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานยังพอทนไดหรือ ยังพอใหอัตภาพเปนไปไดหรือ
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ภิกษุอาพาธทั้งหลายตอบวา อาวุโสทั้งหลาย เมื่อกอนพวกผมขอสูปะบาง ขาวสุกบาง
เพื่อประโยชนแกตนมาฉันได พวกผมมีความผาสุก เพราะเหตุนั้น แตบดั นี้พวกผมรังเกียจอยูวา
พระผูมีพระภาคทรงหามแลว จึงไมขอ เพราะเหตุนั้น พวกผมจึงไมมีความผาสุก.
ภิกษุทั้งหลายไดกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหภิกษุอาพาธขอได
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ ขอสูปะก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อประโยชน
แกตนมาฉันได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๑๘๒. ๓๗. ข. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมขอสูปะก็ดี ขาวสุก
ก็ดี เพื่อประโยชนแกตน ฉัน.
เรื่องพระอาพาธ จบ.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมอาพาธ ไมพึงขอสูปะ หรือขาวสุก เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ มิใชผูอาพาธ ขอสูปะก็ดี ขาวสุกก็ดี เพื่อประโยชนแกตนมาฉัน
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ขอตอญาติ ๑ ขอตอคนปวารณา ๑ ขอเพือ่
ประโยชนแกภิกษุอนื่ ๑ จายมาดวยทรัพยของตน ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
______________
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สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๘
[๘๓๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียมีความมุงหมายจะเพงโทษ แลดูบาตร
ของภิกษุเหลาอื่น ...
พระบัญญัติ
๑๘๓. ๓๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมเพงโพนทะนา แลดูบาตรของ
ผูอื่น.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงมุงหมายจะเพงโทษ แลดูบาตรของภิกษุอื่น ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
มีความมุงหมายจะเพงโทษ แลดูบาตรของภิกษุพวกอื่น ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ แลดูดวยคิดวาจักเติมของฉันให หรือจักสั่งใหเขา
เติมถวาย ๑ มิไดมีความมุงหมายจะเพงโทษ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
____________
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๙
[๘๓๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียทําคําขาวใหญ ...
พระบัญญัติ
๑๘๔. ๓๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมทําคําขาวใหใหญนกั .
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงทําคําขาวใหใหญเกินไป ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ทําคําขาว
ใหใหญ ตองอาบัติทุกกฏ.
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อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันของเคี้ยว ๑ ฉันผลไมนอ ยใหญ ๑
ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
____________
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
[๘๔๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันขาวทําคําขาวยาว ...
พระบัญญัติ
๑๘๕. ๔๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักทําคําขาวใหกลมกลอม.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารพึงทําคําขาวใหกลมกลอม ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ทําคําขาวยาว
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันของเคี้ยว ๑ ฉันผลไมนอ ยใหญ ๑
ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สักกัจจวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
วรรคที่ ๔ จบ.
____________
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วรรคที่ ๕ กพฬวรรค
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๑
[๘๔๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเมื่อคําขาวยังไมนํามาถึง ยอมอาชองปากไวทา ...
พระบัญญัติ
๑๘๖. ๔๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เมื่อคําขาวยังไมนํามาถึง เราจักไมอาชองปาก.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหาร เมื่อคําขาวยังไมถงึ ปาก ไมพึงอาชองปากไวทา ภิกษุใดอาศัยความ
ไมเอื้อเฟอ เมือ่ คําขาวยังนํามาไมถึงปาก อาชองปากไวทา ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
___________
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๒
[๘๔๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียกําลังฉันอยู สอดนิว้ มือทั้งหมดเขาไปในปาก ...
พระบัญญัติ
๑๘๗. ๔๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราฉันอยู จักไมสอดมือทั้งนั้นเขาในปาก.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุกาํ ลังฉันอาหารอยู ไมพึงสอดนิ้วมือทั้งหมดเขาในปาก ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ กําลังฉันอยู สอดนิว้ มือทั้งหมดเขาในปาก ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
___________
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กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๓
[๘๔๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเจรจาทั้งๆ ที่ในปากยังมีคําขาว ...
พระบัญญัติ
๑๘๘. ๔๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา ปากยังมีคําขาว เราจักไมพูด.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงพูดดวยทั้งปากยังมีคําขาว ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ พูดดวย
ทั้งปากยังมีคําขาว ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
___________
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๔
[๘๔๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารโยนคําขาว ...
พระบัญญัติ
๑๘๙. ๔๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันเดาะคําขาว.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเดาะคําขาว ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันเดาะคําขาว
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันอาหารทีแ่ ขน ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
___________
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๕
[๘๔๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารกัดคําขาว ...
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พระบัญญัติ
๑๙๐. ๔๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันกัดคําขาว.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันกัดคําขาว ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหารกัดคําขาว
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันขนมที่แขนแข็ง ๑ ฉันผลไมนอยใหญ ๑
ฉันกับแกง ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
___________
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๖
[๘๔๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารทํากระพุงแกมใหตยุ ...
พระบัญญัติ
๑๙๑. ๔๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําใหตุย.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุฉันอาหารไมพึงฉันทํากระพุงแกมใหตยุ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหาร
ทํากระพุงแกมใหตุยขางเดียวก็ดี ทั้งสองขางก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ฉันผลไมนอ ยใหญ ๑ มีอนั ตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
___________
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กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๗
[๘๔๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารสลัดมือ ...
พระบัญญัติ
๑๙๒. ๔๗. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันสลัดมือ.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันสลัดมือ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหารสลัดมือ
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ สลัดมือทิ้งเศษอาหาร ๑ มีอันตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
_______________
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๘
[๘๔๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหาร โปรยเมล็ดขาว ...
พระบัญญัติ
๑๙๓. ๔๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําเมล็ดขาวตก.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันทําเมล็ดขาวตก ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันทําเมล็ดขาว
ใหรวง ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ทิ้งผงขาวเมล็ดขาวติดไปดวย ๑ มีอนั ตราย ๑
วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
___________
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กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๙
[๘๔๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารแลบลิ้น ...
พระบัญญัติ
๑๙๔. ๔๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันแลบลิ้น.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงแลบลิ้น ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหารแลบลิ้น
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
___________
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
[๘๕๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารดังจับๆ ...
พระบัญญัติ
๑๙๕. ๕๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําเสียงจับๆ.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุฉันอาหารไมพึงฉันทําเสียงดังจับๆ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหาร
ดังจับๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
กพฬวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
วรรคที่ ๕ จบ.
___________
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วรรคที่ ๖ สุรุสุรุวรรค
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๑
[๘๕๑] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตพระนคร
โกสัมพี. ครั้งนั้น พราหมณคนหนึ่งปรุงปานะน้ํานมถวายพระสงฆ ภิกษุทั้งหลายซดน้ํานมดังชูดๆ
ภิกษุรูปหนึ่งเคยเปนนักฟอนรํากลาวขึ้นอยางนีว้ า ชะรอยพระสงฆทั้งปวงนี้อันความเย็นรบกวน
แลว. บรรดาภิกษุที่เปนผูมกั นอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุจึงไดพูด
ปรารภพระสงฆเลนเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุรูปนั้นวา ดูกรภิกษุ ขาววา เธอไดพูดปรารภพระสงฆ
เลน จริงหรือ?
ภิกษุรูปนัน้ ทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษ ไฉนเธอจึงไดพูดปรารภสงฆเลน
เลา การกระทําของเธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อ
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันภิกษุทงั้ หลายไมพึงพูดปรารภพระพุทธ พระธรรม หรือพระสงฆเลน รูปใด
ฝาฝน ตองอาบัติทุกกฏ.
ครั้นทรงติเตียนภิกษุนนั้ โดยอเนกปริยายแลว ตรัสโทษแหงความเปนคนเลี้ยงยาก ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๑๙๖. ๕๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันทําเสียงดังซูดๆ.
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สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันดังซูดๆ. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหารทําเสียง
ดังซูดๆ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
_______________
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๒
[๘๕๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารเลียมือ ...
พระบัญญัติ
๑๙๗. ๕๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันเลียมือ.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเลียมือ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหารเลียมือ
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
_______________
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๓
[๘๕๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารขอดบาตร ...
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พระบัญญัติ
๑๙๘. ๕๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันขอดบาตร.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันขอดบาตร. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหารขอด
บาตร ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ขาวสุกเหลือนอยกวาดขอดรวมกันเขาแลว
ฉัน ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
_______________
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๔
[๘๕๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียฉันอาหารเลียริมฝปาก ...
พระบัญญัติ
๑๙๙. ๕๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมฉันเลียริมฝปาก.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงฉันเลียริมฝปาก. ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ ฉันอาหารเลีย
ริมฝปาก ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
_______________
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สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๕
[๘๕๕] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่สวนสัตวเภสกฬาวัน เขต
พระนครสุงสุมารคิระ แขวงภัคคะชนบท. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรับประเคนโอน้ําดวยมือขางที่
เปอนอามิส ในโกกนุทปราสาท. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระสมณะ
เชื้อสายพระศากยบุตร จึงไดรับประเคนโอน้ําดวยมือขางที่เปอนอามิส เหมือนพวกคฤหัสถผู
บริโภคกามเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู. บรรดาที่
เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทั้งหลายจึงไดรับประเคนโอน้ํา
ดวยมือขางทีเ่ ปอนอามิสเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุรับ
ประเคนโอน้ําดวยมือทีเ่ ปอนอามิส จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกโมฆบุรุษเหลานั้น
จึงไดรับประเคนโอน้ําดวยมือขางที่เปอนอามิสเลา การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลานั้นนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๒๐๐. ๕๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมรับโอน้ําดวยมือเปอนอามิส.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูฉันอาหารไมพึงรับประเคนโอน้ํา ดวยมือขางที่เปอนอามิส. ภิกษุใดอาศัยความ
ไมเอื้อเฟอ รับประเคนโอน้ําดวยมือขางทีเ่ ปอนอามิส ตองอาบัติทุกกฏ.
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อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ รับประเคนดวยหมายวาจักลางเอง หรือ
ใหผูอื่นลาง ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
_______________
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๖
[๘๕๖] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่สวนสัตวเภสกฬาวัน เขต
พระนครสุงสุมารคิระ แขวงภัคคะชนบท. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายเทน้ําลางบาตรซึ่งมีเมล็ดขาวลง
ในละแวกบาน ใกลโกกนุทปราสาท. ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระ
สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไดเทน้ําลางบาตรซึ่งมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน เหมือนพวก
คฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภิกษุทั้งหลายไดยนิ ชาวบานเหลานั้นเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู
บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน ภิกษุทั้งหลายจึงไดเทน้ํา
ลางบาตรซึ่งยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบานเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกภิกษุเทน้ํา
ลางบาตรซึ่งมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน จริงหรือ?
ภิกษุทั้งหลายทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฉนพวกโมฆบุรุษเหลานั้น
จึงไดเทน้ําลางบาตรซึ่งยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบานเลา การกระทําของพวกโมฆบุรุษเหลานั้น
นั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิง่ ของชุมชน
ที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ -

พระวินัยปฎก เลม ๒ มหาวิภงั ค ทุติภาค - หนาที่ 697
พระบัญญัติ
๒๐๑. ๕๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมเทน้ําลางบาตรมีเมล็ดขาวใน
ละแวกบาน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมเทน้ําลางบาตร ซึ่งยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน. ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ เทน้ําลางบาตรซึ่งยังมีเมล็ดขาวลงในละแวกบาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ เก็บเมล็ดขาวออกแลวจึงเทน้ําลางบาตร
หรือขยี้เมล็ดขาวใหละลายแลวเท หรือเทน้าํ ลางบาตรลงในกระโถน แลวนําไปเทขางนอก ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
โภชนปฏิสังยุต ๓๐ สิกขาบท จบ.
_______________
ธรรมเทศนาปฏิสังยุต ๑๖ สิกขาบท
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๗
[๘๕๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูกั้นรม. บรรดา
ภิกษุทเี่ ปนผูมกั นอย ...
ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน พระฉัพพัคคียจ ึงไดแสดงธรรม
แกบุคคลผูกั้นรมเลา แลวกราบทูลเรื่องนี้แกพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอแสดง
ธรรมแกบุคคลผูกั้นรม จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
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ทรงติเตียน
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดแสดง
ธรรมแกบุคคลผูกั้นรมเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่
ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๒๐๒. ๕๗. ก. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลมีรม
ในมือ.
ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
[๘๕๘] ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุทั้งหลายรังเกียจเพื่อจะแสดงธรรมแกคนเปนไขมีรมใน
มือ ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงไม
แสดงธรรมแกคนเปนไขซึ่งมีรมในมือเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ทรงอนุญาตใหแสดงธรรมแกคนไข
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะ
เหตุแรกเกิดนัน้ แลวรับสั่งแกภิกษุทั้งหลายวา เราอนุญาตใหแสดงธรรมแกคนเปนไขมีรมใน
มือได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๒๐๒. ๕๗. ข. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช
ผูเจ็บไข มีรมในมือ.
สิกขาบทวิภังค
ที่ชื่อวา รม ไดแกรม ๓ ชนิด คือ รมผาขาว ๑ รมลําแพน ๑ รมใบไม ๑ ที่เย็บ
เปนวงกลมผูกติดกับซี่.
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ที่ชื่อวา ธรรม ไดแก ถอยคําที่อิงอรรถอิงธรรม เปนพุทธภาษิต สาวกภาษิต อิสี
ภาษิต เทวตาภาษิต.
บทวา แสดง คือแสดงโดยบท ตองอาบัติทุกกฏ ทุกๆ อักขระ.
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกบุคคลไมเปนไขผูกั้นรม ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดง
ธรรมแกคนไมเปนไขผูกั้นรม ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
________________
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๘
[๘๕๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูถือไมพลอง ...
พระอนุบัญญัติ
๒๐๓. ๕๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช
ผูเจ็บไข มีไมพลองในมือ.
สิกขาบทวิภังค
ที่ชื่อวา ไมพลอง ไดแก ไมพลองยาวสีศ่ อกของมัชฌิมบุรุษยาวกวานั้นไมใชไมพลอง
สั้นกวานัน้ ก็ไมใชไมพลอง.
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูถือไมพลอง ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูถือไมพลอง ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
________________
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สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๙
[๘๖๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูถือศัสตรา ...
พระอนุบัญญัติ
๒๐๔. ๕๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช
ผูเจ็บไข มีศัสตราในมือ.
สิกขาบทวิภังค
ที่ชื่อวา ศัสตรา ไดแก วัตถุเครื่องประหารมีคมขางเดียว มีคมสองขาง.
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรม แกบุคคลผูไมเปนไขผูถือศัสตรา ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อ
เฟอ แสดงธรรมแกบุคคลผูไมเปนไข ผูถือศัสตรา ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
________________
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
[๘๖๑] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูถืออาวุธ ...
พระอนุบัญญัติ
๒๐๕. ๖๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช
ผูเจ็บไข มีอาวุธในมือ.
สิกขาบทวิภังค
ที่ชื่อวา อาวุธ ไดแก ปน เกาทัณฑ.
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อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูถืออาวุธ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข มีมือถืออาวุธ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
สุรุสุรุวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
วรรคที่ ๖ จบ.
__________________
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วรรคที่ ๗ ปาทุกาวรรค
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑
[๘๖๒] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูสวมเขียงเทา ...
พระอนุบัญญัติ
๒๐๖. ๖๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผู
เจ็บไข สวมเขียงเทา.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูสวมเขียงเทา ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูเหยียบเขียงเทาก็ดี ผูสวมเขียงเทาก็ดี ผูสวมเขียงเทาหุมสนก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑ จบ.
_______________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๒
[๘๖๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูสวมรองเทา ...
พระอนุบัญญัติ
๒๐๗. ๖๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผู
เจ็บไข สวมรองเทา.
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สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูสวมรองเทา ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูเหยียบรองเทาก็ดี ผูสวมรองเทาก็ดี ผูสวมรองเทาหุมสนก็ดี
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๒ จบ.
____________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๓
[๘๖๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งในยาน ...
พระอนุบัญญัติ
๒๐๘. ๖๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใชผู
เจ็บไข ไปในยาน.
สิกขาบทวิภังค
ที่ชื่อวา ยาน ไดแก คานหาม รถ เกวียน เตียงหาม วอ เปลหาม.
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งไปในยาน ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
แสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูนั่งไปในยาน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๓ จบ.
____________
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ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๔
[๘๖๕] สาวัตถีทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูอยูบนที่นอน ...
พระอนุบัญญัติ
๒๐๙. ๖๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช
ผูเจ็บไข ผูอยูบ นที่นอน.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูอยูบนที่นอน. ภิกษุใดอาศัยความไม
เอื้อเฟอ แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนอนอยู โดยที่สุดแมบนพื้นดิน ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๔ จบ.
______________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๕
[๘๖๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งรัดเขา ...
พระอนุบัญญัติ
๒๑๐. ๖๕. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช
ผูเจ็บไขนั่งรัดเขา.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งรัดเขา ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ แสดง
ธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งรัดเขาดวยมือก็ดี ผูนั่งรัดเขาดวยผาก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
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อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๕ จบ.
_______________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๖
[๘๖๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูโพกผาพัน
ศีรษะ ...
พระอนุบัญญัติ
๒๑๑. ๖๖. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช
ผูเจ็บไขพันศีรษะ.
สิกขาบทวิภังค
ที่ชื่อวา พันศีรษะ คือ พันไมใหเห็นปลายผม.
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูโพกผาพันศีรษะ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผโู พกผาพันศีรษะ ตองอาบัตทิ ุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ใหเขาเปดปลายผมจุกแลวแสดง ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๖ จบ.
_______________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๗
[๘๖๘] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียแสดงธรรมแกบุคคลผูหมผาคลุม
ศีรษะ ...
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พระอนุบัญญัติ
๒๑๒. ๖๗. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมแสดงธรรมแกบุคคลไมใช
ผูเจ็บไขคลุมศีรษะ.
สิกขาบทวิภังค
ที่ชื่อวา คลุมศีรษะ คือ ที่เขาเรียกกันวาคลุมตลอดศีรษะ
อันภิกษุไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูคลุมศีรษะ ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผคู ลุมศีรษะ ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ใหเขาเปดผาคลุมศีรษะแลวแสดง ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๗ จบ.
_______________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๘
[๘๖๙] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียอยูที่พนื้ ดินแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยู
บนอาสนะ ...
พระอนุบัญญัติ
๒๑๓. ๖๘. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรานั่งอยูที่พื้นดิน จักไมแสดงธรรมแก
คนไมเจ็บไข ผูนั่งบนอาสนะ.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุนั่งอยูบนพืน้ ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะ ภิกษุใดอาศัย
ความไมเอื้อเฟอ นั่งอยูที่พื้นดิน แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะ ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
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อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๘ จบ.
_______________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๙
[๘๗๐] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียนั่งอยูบนอาสนะต่ําแสดงธรรมแก
บุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูง บรรดาภิกษุทเี่ ปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา
ไฉนพระฉัพพัคคียนั่งอยูบนอาสนะต่ํา จึงไดแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูงเลา แลว
กราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมพี ระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอนั่ง
บนอาสนะต่ํา แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูง จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอนั่งอยูบ น
อาสนะต่ําจึงไดแสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยูบนอาสนะสูงเลา การกระทําของพวกเธอนั่น ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่
เลื่อมใสแลว ... ครั้นแลวทรงทําธรรมีกถารับสั่งกะภิกษุทงั้ หลายดังตอไปนี้:เรื่องภรรยาของบุรุษจัณฑาล
[๘๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ภรรยาของบุรุษจัณฑาลคนหนึ่งใน
พระนครพาราณสีไดตั้งครรภ นางไดบอกแกสามีวา นาย ดิฉันกําลังตั้งครรภ ดิฉันอยากรับ
ประทานมะมวง.
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สามีตอบวา มะมวงไมมี เพราะไมใชหนามะมวง.
นางกลาววา ถาไมไดรับประทาน ดิฉันจักตาย.
สมัยนั้น ตนมะมวงของหลวงมีผลไมวาย มีอยูตนหนึ่ง บุรุษจัณฑาลนั้นเดินเขาไปที่
ตนมะมวงนั้น ครั้นแลวไดขนึ้ ไปแฝงอยูบนตนมะมวงนัน้ . พอดีพระเจาแผนดินไดเสด็จไปถึงตน
มะมวงนั้น ครัน้ แลวประทับนั่งบนพระราชอาสนสูง ทรงเรียนมนตกับพราหมณปุโรหิต บุรุษ
จัณฑาลคิดวา พระเจาแผนดินพระองคนี้ ประทับนั่งบนพระราชอาสนสูงเรียนมนต ชือ่ วาไมเคารพ
ธรรม และพราหมณคนนี้นั่งบนอาสนะต่ํา สอนมนตแกพระเจาแผนดินผูประทับนั่งบนพระราช
อาสนสูงก็ชื่อวาไมเคารพธรรม สวนเราผูลักมะมวงของหลวง เพราะเหตุแหงสตรีก็ชอื่ วาไมเคารพ
ธรรมเหมือนกัน แทจริง การกระทําทั้งนี้ลวนต่ําทรามทั้งนั้น ดังนีแ้ ลวไตลงมา ณ ระหวาง
พระเจาแผนดินและพราหมณทั้งสองนั้นแล แลวกลาวคาถาขึ้นวาดังนี้
ทั้งสองไมรูอรรถ ทั้งสองไมรูเห็นธรรม คือพราหมณผูสอนมนตโดยไม
เคารพธรรม และพระเจาแผนดินผูทรงเรียนมนตโดยไมเคารพธรรม.
พราหมณนั้นกลาวคาถาวาดังนี้:เพราะขาวสุกแหงขาวสาลีอันขาวสะอาด ผสมกับแกงเนื้อ ขาพเจาบริโภค
แลว ฉะนั้น ขาพเจาจึงมิไดประพฤติอยูในธรรม ที่เหลาพระอริยะ
สรรเสริญแลว.
บุรุษจัณฑาลนัน้ ไดกลาวสองคาถาวาดังนี้:ทานพราหมณ เราติเตียนการไดทรัพยและการไดยศ เพราะนัน่ เปนการ
เลี้ยงชีพโดยความเปนเหตุใหตกต่ํา และเปนการเลี้ยงชีพโดยทางทีไ่ มชอบ
ธรรม จะประโยชนอันใดดวยการเลี้ยงชีพเชนนัน้ ทานจงรีบออกไปเสียเถิด
ทานมหาพราหมณ แมสัตวที่มีชีวิตเหลาอื่นก็ยังหุงหากินได ความอาธรรมที่
ทานไดประพฤติมาแลว อยาไดทําลายทานดุจกอนหินทําลายหมอน้ําฉะนั้น
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
[๘๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมในกาลครั้งนั้น พราหมณนั่งบนอาสนะต่ําสอนมนตแก
พระเจาแผนดินผูประทับนั่งบนพระราชอาสนสูง ยังไมเปนที่พอใจของเรา ไฉนในกาลบัดนี้
จักพอใจที่ภกิ ษุนั่งบนอาสนะต่ําแลวแสดงธรรมแกคนนัง่ บนอาสนะสูงเลา การกระทําของพวก
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เธอนั่น ไมเปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลือ่ มใส หรือเพือ่ ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชน
ที่เลื่อมใสแลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๒๑๔. ๖๙. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรานั่งบนอาสนะต่ํา จักไมแสดง
ธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูนั่งบนอาสนะสูง.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูนั่งบนอาสนะต่ํา ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยูบนอาสนะสูง
ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ นั่งบนอาสนะต่ําแสดงธรรมแกคนไมเปนไข ผูนั่งบนอาสนะสูง
ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๙ จบ.
______________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๐
[๘๗๓] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียยนื แสดงธรรมแกบุคคลผูนั่งอยู ...
พระอนุบัญญัติ
๒๑๕. ๗๐. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เรายืนอยูจ ักไมแสดงธรรมแกคนไม
เจ็บไขผูนั่งอยู.
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สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูยืนอยู ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผนู ั่งอยู ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ
ยืนแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูนั่งอยู ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๐ จบ.
_______________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๑
[๘๗๔] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินไปขางหลัง แสดงธรรมแกบุคคล
ผูเดินไปขางหนา ...
พระอนุบัญญัติ
๒๑๖. ๗๑. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราเดินไปขางหลัง จักไมแสดง
ธรรมแกคนไมเจ็บไข ผูเดินไปขางหนา.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูเดินไปขางหลัง ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปขางหนา ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอเดินไปขางหลัง แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปขางหนา ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๑ จบ.
_______________
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ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๒
[๘๗๕] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียเดินไปนอกทาง แสดงธรรมแกบุคคล
ผูเดินไปในทาง ...
พระอนุบัญญัติ
๒๑๗. ๗๒. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราเดินไปนอกทาง จักไมแสดงธรรม
แกคนไมเจ็บไข ผูไปอยูในทาง.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุผูเดินไปนอกทาง ไมพึงแสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปในทาง ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอเดินไปนอกทาง แสดงธรรมแกคนไมเปนไขผูเดินไปในทาง ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๒ จบ.
ธรรมเทศนาปฏิสังยุต ๑๖ สิกขาบท จบ.
_______________
ปกิณกะ ๓ สิกขาบท
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๓
[๘๗๖] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียยืนถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะ
บาง ...
พระอนุบัญญัติ
๒๑๘. ๗๓. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมยืนถายอุจจาระ
หรือถายปสสาวะ.
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สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุยนื อยู มิใชผูอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระ หรือถายปสสาวะ ภิกษุใดอาศัยความ
ไมเอื้อเฟอ มิใชผูอาพาธ ยืนถายอุจจาระก็ดี ยืนถายปสสาวะก็ดี ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑
ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๓ จบ.
_______________
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๔
[๘๗๗] สาวัตถีนิทาน. ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง
บวนเขฬะบาง ลงบนของสดเขียว ...
พระอนุบัญญัติ
๒๑๙. ๗๔. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมถายอุจจาระ
ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ บนของสดเขียว.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุมิใชผูอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระ หรือถายปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงบนของ
สดเขียว ภิกษุใดอาศัยความไมเอื้อเฟอ มิใชผูอาพาธ ถายอุจจาระก็ดี ถายปสสาวะก็ดี
บวนเขฬะก็ดี ลงบนของสดเขียว ตองอาบัติทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ของที่ถายลงในที่ปราศจากของสดเขียว
แลวไหลไปรดของสดเขียว ๑ มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๔ จบ.
_______________
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ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๕
[๘๗๘] โดยสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระฉัพพัคคียถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะ
บาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา ชาวบานพากันเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉน
พระสมณะเชือ้ สายพระศากยบุตร จึงไดถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา
เหมือนพวกคฤหัสถผูบริโภคกามเลา ภิกษุทั้งหลายไดยินชาวบานพวกนั้นพากันเพงโทษ ติเตียน
โพนทะนาอยู บรรดาที่เปนผูมักนอย ... ตางก็เพงโทษ ติเตียน โพนทะนาวา ไฉนพระฉัพพัคคีย
จึงไดถายอุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ําเลา แลวกราบทูลเรื่องนั้น
แดพระผูมีพระภาค.
ทรงสอบถาม
พระผูมีพระภาคทรงสอบถามพระฉัพพัคคียวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาววา พวกเธอถาย
อุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา จริงหรือ?
พระฉัพพัคคียทูลรับวา จริง พระพุทธเจาขา.
ทรงติเตียนแลวบัญญัติสิกขาบท
พระผูมีพระภาคพุทธเจาทรงติเตียนวา ดูกรโมฆบุรุษทั้งหลาย ไฉนพวกเธอจึงไดถาย
อุจจาระบาง ถายปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ําเลา การกระทําของพวกเธอนัน่ ไม
เปนไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไมเลื่อมใส หรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใส
แลว ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระบัญญัติ
๒๒๐. ๗๕. ก. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราจักไมถายอุจจาระ ปสสาวะ
หรือบวนเขฬะ ในน้ํา.
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ก็สิกขาบทนี้ ยอมเปนอันพระผูมีพระภาคทรงบัญญัติแลวแกภกิ ษุทั้งหลาย ดวยประการ
ฉะนี้.
[๘๗๙] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุอาพาธทั้งหลาย รังเกียจอยูทจี่ ะถายอุจจาระบาง ถาย
ปสสาวะบาง บวนเขฬะบาง ลงในน้ํา จึงกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทําธรรมีกถา ในเพราะเหตุเปนเคามูลนั้น ในเพราะเหตุ
แรกเกิดนั้น แลวรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหภิกษุผูอาพาธ
ถายอุจจาระก็ดี ถายปสสาวะก็ดี บวนเขฬะก็ดี ลงในน้ําได.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอยางนี้ วาดังนี:้ พระอนุบัญญัติ
๒๒๐. ๗๕. ข. ภิกษุพึงทําความศึกษาวา เราไมอาพาธ จักไมถายอุจจาระ
ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ในน้ํา.
สิกขาบทวิภังค
อันภิกษุมิใชผูอาพาธ ไมพึงถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา ภิกษุใด
อาศัยความไมเอื้อเฟอ มิใชผูอาพาธ ถายอุจจาระ ปสสาวะ หรือบวนเขฬะ ลงในน้ํา ตองอาบัติ
ทุกกฏ.
อนาปตติวาร
ไมแกลง ๑ เผลอ ๑ ไมรูตัว ๑ อาพาธ ๑ ของที่ถายไวบนบกแลวไหลลงสูน้ํา ๑
มีอันตราย ๑ วิกลจริต ๑ อาทิกัมมิกะ ๑ ไมตองอาบัติแล.
ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๕ จบ.
วรรคที่ ๗ จบ.
ปกิณกะ ๓ สิกขาบท จบ.
_______________
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บทสรุป
ทานทั้งหลาย ธรรมคือเสขิยะ ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล ขาพเจาขอถามทานทั้งหลาย
ในธรรมคือเสขิยะเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมครั้งที่
สองวา ทานทัง้ หลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สามวา ทานทัง้ หลายเปน
ผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลว ในธรรมคือเสขิยะเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง
ขาพเจาทรงความนี้ไวดวยอยางนี้แล.
เสขิยกัณฑ จบ.
_______________
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ธรรมคืออธิกรณสมถะ
[๘๘๐] ทานทั้งหลาย ก็ธรรมเปนเครื่องระงับอธิกรณ ๗ ประการเหลานี้แล มาสูอุเทศ.
คือ พึงใหระเบียบอันพึงทําในที่พรอมหนา ๑ พึงใหระเบียบทีย่ กสติขึ้นเปนหลัก ๑
พึงใหระเบียบที่ใหแกภกิ ษุผหู ายเปนบาแลว ๑ ทําตามสารภาพ ๑ วินิจฉัยอาศัยความเห็นขาง
มาก ๑ กิริยาทีล่ งโทษแกผูผิด ๑ ระเบียบดังกลบไวดว ยหญา ๑ เพื่อสงบระงับอธิกรณที่เกิด
ขึ้นๆ แลว.
บทสรุป
ทานทั้งหลาย ธรรมคืออธิกรณสมณะ ๗ ประการ ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล. ขาพเจา
ขอถามทานทั้งหลาย ในธรรมคืออธิกรณสมถะเหลานั้นวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ?
ขาพเจาขอถามแมครั้งที่สองวา ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ? ขาพเจาขอถามแมครั้งที่
สามวา ทานทัง้ หลายเปนผูบริสุทธิ์แลวหรือ ทานทั้งหลายเปนผูบริสุทธิ์แลวในธรรมคืออธิกรณสมถะเหลานี้ เหตุนั้นจึงนิ่ง ขาพเจาทรงความนี้ไว ดวยอยางนี้แล.
ธรรมคืออธิกรณสมถะ จบ.
_______________
คํานิคม
[๘๘๑] ทานทั้งหลาย นิทานขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคือปาราชิก ๔ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว
ธรรมคือสังฆาทิเสส ๑๓ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคืออนิยต ๒ สิกขาบท
ขาพเจายกขึน้ แสดงแลว.
ธรรมคือนิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐ สิกขาบท
ขาพเจายกขึน้ แสดงแลว.
ธรรมคือปาจิตตีย ๙๒ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
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ธรรมคือปาฏิเทสนียะ ๔ สิกขาบท
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคือเสขิยะทั้งหลาย
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลว.
ธรรมคืออธิกรณสมถะ ๗ ประการ
ขาพเจายกขึ้นแสดงแลวแล.
สิกขาบทของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น มีเทานี้ มาในพระปาติโมกข นับเนื่องในพระ
ปาติโมกข มาสูอุเทศทุกกึ่งเดือน.
พวกเราทั้งหมดนีแ้ ล พึงเปนผูพรอมเพรียงกัน รวมใจกัน ไมวิวาทกัน ศึกษาในพระปาติโมกขนั้น เทอญ.
มหาวิภังค จบ.
พระวินัยปฎกเลม ๒ จบ.
___________

